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Sammanfattning

Då allt fl er öppnar ögonen för dagens klimatsituation ökar intresset för förnyelsebar 
energi. Idag fi nns det långt utvecklade vindkraft verk med horisontell rotor medan 
typen med vertikal rotor inte är speciellt utbredd. De fl esta vindkraft verken är 
väldigt stora och ej anpassade för privat bruk. Genom förstudier, idegenereringar 
och beräkningar har tre nya typer av vertikala vindkraft verk utvecklats för att  
konkurrera med dagens vindkraft verk för privat bruk.
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Abstract

When more and more people open their eyes for the climate situation of today, the 
interest increases for renewable energy. Today there are many highly developed 
wind turbines with a horizontal axis while the vertically rotating type still is under 
basic development. Most of the wind turbines today are very big and not adapted 
for private usage. Through research, idea generation and calculations three new 
types of vertical axis wind turbines have been developed to compete with the 
wind turbines for private usage on the market.  
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Här är vårt examensarbete i integrerad produktutveckling. Under våren 2009 har 
vi arbetat för att  ta fram ett  vindkraft verk som både vi och vår uppdragsgivare är 
nöjda med. Det har varit en lärorik vår och vi har fått  nytt a av de kunskaper vi 
förvärvat under hela designingenjörsutbildningen. 

För att  förverkliga dett a projekt har vi tagit hjälp av många personer, er vill vi tacka. 

Främst vill vi tacka våra handledare och uppdragsgivare Lars-Ola Hoff er för 
uppdraget och för den hjälp vi fått  ekonomiskt samt i den kreativa processen. 

Ivar Inkapööl, vår handledare vid högskolan, tackar vi för det stöd, den inspiration 
och kritik vi fått  under hela projektets gång. 

Tack till 3D-tech som tålmodigt har hjälpt oss att  ta fram funktionsmodeller.

Vi vill även tacka:

Tobias Andersson som ställt upp med en snabbkurs i FEM-analyser och hjälpt oss 
att  lyckas med våra analyser. 

Stefan Zomborcsevics för att  han stått  till förfogande med sin kunskap. 

Ulf Bolumlid för hjälpen med vingprofi ler. 

Peter Andersson för hjälpen med rapportskrivandet.

Till slut vill vi även tacka alla er som ställt upp vid utförande av metoder eller på 
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1 Projektgruppen

Gustaf Ljunglöf Jan Toivonen
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En av regeringens propositioner om klimat- 
och energipolitiken är att  år 2020 ska 50 % av 
Sveriges energianvändning komma från för-
nyelsebara energikällor (SvD, 2009). Vind är 
en förnyelsebar energikälla och utvecklingen 
av vindkraft går fort framåt, men fortfarande 
finns det mycket vind att utnyttja i Sverige.

2.1 Företaget
Transient Design KB ägs och drivs av Lars-
Ola Hoff er och är beläget i Rörkärr, Alingsås. 
Den huvudsakliga verksamheten består av 
utveckling och tillverkning av stereoutrust-
ning. Utöver den huvudsakliga verksamheten 
driver Lars-Ola diverse projekt i samarbete 
med högskolestudenter. 

2.2 Bakgrund
I och med dagens klimatsituation växer beho-
vet av miljövänlig energi. Att  utnytt ja sol, vind 
och vatt en har länge varit de främsta områdena 
för denna typ av energi i och med dess låga 
påverkan på naturen. Anläggningar för dessa 
typer av energikällor är relativt utvecklade i 
större skala, för större mängder energi och för 
energiproducenter i försäljningssyft e. Dock 
existerar det i dag få produkter an-passade till 
enskilda hushåll för privat bruk. De produkter 
som fi nns är stora, ineff ektiva och kräver oft a 
bygglov. 

Hos solenergi och vatt enenergi har utveck-
lingen idag kommit långt medan det hos 
vindkraft  fi nns stora utvecklingsmöjligheter, 
speciellt för privat användning. 

Flera olika varianter på vindkraft verk fi nns 
idag och de har alla sina fördelar och nack-
delar. Dagens vindkraft verk med propeller-
generator kan inte fungera vid allt för låga 
vindhastigheter och  stängs av vid höga 
vindhastigheter på grund av risk för att  de 
går sönder. De kräver även ett  fritt  luft rum 
runtomkring för att  inte störas av luft virvlar 
m.m. vilket medför att  de måste placeras högt 
upp med avstånd till omgivande element. 

Det fi nns idag också varianter på vindkraft -
verk med vertikal rotor, men de är inte anpas-
sade för privat bruk.

2 Inledning 

Figur 1. Vindkraft , solkraft  och 
vatt enkraft .
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2.3 Uppdragsbeskrivning
Uppdraget består i att  ta fram en ny design till ett  vindkraft verk med vertikal rotor 
för privat bruk. Idén på vindkraft verket är inspirerat av vertikalt roterande reklam-
skyltar så som på bilderna nedan (se fi gur 2). 

Produktens utformning skall bestämmas och anpassas med avseende på funktio-
nalitet samt dess förmåga att  passa in i omgivningen.

En del forskning inom området fi nns men då med avseende på större anläggningar. 
Uppgift en är att  implementera dessa forskningsresultat i mindre skala för privat 
bruk, utvärdera för och nackdelar i konstruktion samt modifi era och anpassa kon-
struktionen för att  tillfredsställa målgruppens behov och förutsätt ningar. Uppgift en 
består även i att  utforma en anordning för montering på husvägg och tak.

Ritningar samt uträkningar skall göras med avseende på produktion. Till uppgift en 
hör även att  bestämma lämpliga material för bästa konstruktionsmässiga hållfasthet, 
ekonomi samt miljö.

Transient Design har en ambition att  utveckla en ny design på ett  vindkraft verk 
med vertikal rotor. Fördelen med ett  sådant vindkraft verk är bland annat att  det 
inte störs av närliggande element utan kan placeras direkt mot en husvägg eller 
på ett  tak. Det kan fungera i avsevärt lägre vindhastigheter, och vid behov även 
betydligt högre vindhastigheter. Ett  privat vindkraft verk skulle kunna ge det 
enskilda hushållet betydligt lägre energikostnader.

Figur 2. Vertikalt roterande reklamskyltar. Inspirationskällan till vindkraft verket. 
Reklamskylt till vänster av Sign Spin (2007)
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Innan arbetet med att  framställa och utveckla en ny produkt kan påbörjas krävs 
en ordentlig genomgång av vad som skall tas fram och för vem. Dett a görs med 
hjälp av olika verktyg i problemspecifi ceringsfasen.

3.1 Behovsträd
Behovsträdet beskriver på ett  lätt överskådligt sätt  behov och mål med produkten. 
Behovsträdet rangordnar även behoven och visar hur de hör ihop. Huvudsakliga 
funktioner tas även fram och bryts ned till önskad detaljnivå. Utifrån resultatet 
urskiljs sedan de olika egenskaperna och funktionerna vilket ger en god överblick 
av huvudproblemet och underordnade problem. De olika nivåerna underlätt ar 
fokusering på de problem som är relevanta i olika skeden av utvecklingsprocessen 
(Cross, 2006).

Resultat 
Behovsträdet som kan ses i sin helhet i bilaga 1, skapade en bredare översikt över 
vilka behov och funktioner som var väsentliga för produkten. Utifrån frågeställ-
ningarna kunde vi på ett  enkelt sätt  defi niera vad produkten egentligen består av 
i form av behov och tekniska lösningar samt hur de hänger ihop med varandra.

Metoden gav god insikt i helheten och vilka delar som är förknippade med själva 
processen. Beroende på vilka delar av behovsträdet man koncentrerar sig på kan 
man få en större insikt i varför produkten ser ut som den gör idag och vad man 
istället skulle kunna göra för vidareutveckling av produkten. Behovsträdet ligger 
senare till grund för kravspecifi kationen där de olika delarna specifi ceras utifrån 
vad som anses vara av vikt för den nya produkten. En liten del av behovsträdet 
kan ses i fi gur 3 nedan. 

3 Problemspecifi cering

Figur 3. Del av behovsträdet för att  beskriva struktur.
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3.3 Funktionsschema
Ett  funktionsschema är ett  system där det rent funktionsmässiga hos produkten 
studeras. Ingående data och utgående data markeras och studeras. Fokus ligger på 
vad systemet gör istället för hur det gör det (Beizer, 1995).

Resultat
Metoden gav ökad insyn på systemet i sig och vilka delar som ingår. I och med 
dett a kunde fokus läggas på specifi ka problem i fråga om teknik och uppbyggnad. 
Funktionsschemat kan ses i sin helhet i bilaga 3 samt som del i fi gur 4 nedan. 

Funktionsschemat visar alla ingående delar i systemet och hur de tillsammans 
samverkar för att  på ett  säkert och eff ektivt sätt  omvandla energin i vinden till 
elektrisk energi. Resultatet från det här examensarbetet skall i möjligaste mån 
komma så nära en färdig produkt som möjligt och därför är det viktigt att  beakta 
och utvärdera varje ingående del i systemet. Det vi i examensarbetet fokuserar på 
är endast en liten del i hela systemet, men för att  få en förståelse för varje enskild 
dels funktion och hur de hör ihop är det viktigt att  skapa en helhetsbild.

3.2 Kravspecifi kation
En kravspecifi kation är en sammanställning av de krav, önskemål och begränsningar 
som fi nns för ett  projekt. Kravspecifi kationen kan förändras under designprocessen 
och kan därför också användas som ett uppdaterat arbetsdokument (Pahl & 
Beitz 1988).

Resultat
I dagsläget fi nns det ett  fl ertal vindkraft verk i olika storlekar. Dock fi nns inga 
kraft verk med vertikal axel i sådan storlek som får sätt as upp av privatpersoner 
utan bygglov. Huvudkraven i vårt projekt handlar om att  skapa ett  kraft verk 
just för denna marknad. Viktiga krav i uppdraget är att  vindkraft verket ska vara 
tillverkat i miljövänliga material. Det ska även vara lätt  att  montera och använda. 
För fullständig kravspecifi kation se bilaga 2.

Figur 4. Del av funktionsschemat för att  beskriva struktur.
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3.4 Lifestyle- Mood- & Themeboard
Att  formge en produkt är till största del att  ge produkten ett  utseende, dvs. form, 
färg osv. För att  hitt a det rätt a utseendet kan olika visuella metoder användas. Tre 
metoder är så kallade lifestyleboards, moodboards och themeboards. Dessa metoder 
utförs i princip på samma sätt  men med olika mål och resultat. 

Första metoden, lifestyleboards, går ut på att  bilder på den tänkta målgruppen 
samlas in och sammanställs som ett  kollage. Bilderna ska inte bara vara på personer 
ur målgruppen utan de ska symbolisera värderingar, livsstilar och vilken typ av 
omgivning de lever i. Att  göra fl era lifestyleboards kan vara nödvändigt eft ersom en 
lifestyleboard oft ast inte kan represen-
tera hela målgruppen (Baxter, 1995).

Även till moodboards samlas bilder 
till ett  kollage men här ligger fokus på 
produktens utt ryck. Målet är att  hitt a 
ett  utt ryck som i slutändan lockar mål-
gruppen till produkten. Poängen är att  
bilderna ska ge ett  utt ryck åt produkten 
utan att  visualisera själva produkten. 
Moodboardsen ger designteamet en bra 
översikt över åt vilket håll projektet ska 
leda. De kan även användas för att  visa 
chefer, kunder osv. vilket utt ryck som 
teamet bestämt sig för (Baxter, 1995).

Den tredje och sista metoden kallas för 
themeboards. I denna metod samlas 
bilder på saker som beskriver bland 
annat produktens material, form- och 
färgspråk (Baxter, 1995). 

Resultat
I den här fasen gjordes tre “boards”, en 
av varje typ. Målgruppen som lifestyle-
boarden visualiserar är en vanlig familj 
som bor i villa, tänker på miljön och 
samtidigt gärna vill spara en slant till 
olika familjeaktiviteter.

Moodboarden utt rycker att  produkten 
är miljövänlig och  aerodynamisk, vilket 
i slutändan leder till elenergi och ljus.

Vindkraft verket ska tillverkas av lätt a 
material så som glasfi ber och kolfi ber. 
Förutom denna känslan visar theme-
boarden även att  vindkraft verket kommer 
ha kurviga och organiska former. 

För bilder i full skala på våra boards se 
bilaga 4.

Figur 5. Lifestyleboard.

Figur 6. Moodboard.

Figur 7. Themeboard.
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4.1 Vind
Från solen strålar ständigt mängder med energi.  Av den energi som solen avger 
omvandlas 1-3 % till vindenergi. Det är solens påverkan på jordens temperatur-
förändringar som formar luft ens rörelse. I atmosfären förekommer högtryck och 
lågtryck som uppstår genom luft massors temperaturskillnader i olika områden. 
Att  vi får temperaturskillnader i luft en beror på att  vår jord är klotformad och 
därför får solinstrålningen olika infallsvinklar mot jordytan. När luft massor rör sig 
från områden med högt tryck till områden med lågt tryck uppstår vindar. Ju större 
tryckskillnad det är desto hårdare blåser det (Wizelius, 2007a).

I Sverige blåser det betydligt mer under vintern än under sommaren. Mellan 
oktober och januari blåser det dubbelt så mycket jämfört med sommarmåna-
derna. Vilket beror på att kall luft ger mer energi eftersom kall luft är tyngre än 
varm luft (Energimyndigheten, 2008).

När vinden stöter på ett  hinder minskar i regel vindhastigheten eft ersom den 
bromsas av turbulensen som uppstår. Backar påverkar också vinden. Uppför en 
lätt  slutt ande backe komprimeras luft en och vinden accelererar då till en viss 
höjd över backen. Är backen för brant uppstår turbulens. Vid trånga passager 
kan vinden precis som i en backe komprimeras så att  vindhastigheten ökar, något 
som kallas tunneleff ekt (Wizelius, 2007a).

Ojämnheter i terrängen, som träd och byggnader, påverkar vinden kraft igt. Högt 
över marken drivs vinden av tryckskillnader som skapas av låg- och högtryck. 
Nära marken bromsas vinden. Ju närmare marken, desto mer bromsas vinden. 
Det är också viktigt att tänka på att hus, stora träd och andra föremål lokalt 
bromsar vinden (Energimyndigheten, 2008).

Vinden varierar inte bara med höjden utan även över tiden. Vinden varierar 
mellan olika dagar samt under korta tidsperioder på minuter. Den senare typen 
av variation kallas vindens turbulens. I skog är vinden turbulentare än över 
öppen terräng eller över havet. Turbulent vind kan påverka elproduktionen, 
men även krafterna på vindkraftverket och dess livslängd. Vid val av vindkraft-
verk och bedömning av hur det kommer att fungera på en specifik plats måste 
turbulensens inverkan beaktas (Energimyndigheten, 2008).

En förstudie utfördes för att  ta reda på hur det ser ut på marknaden, hur vindkraft verk 
är konstruerade och vilka egenskaper de olika typerna har. Förstudien gjordes även 
för att  ta reda på de regler och bestämmelser som gäller för privata vindkraft verk.

Figur 8. Område runt huskropp där turbulenta vindar förekommer (Wizelius, 2007b).

4 Förstudie
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4.2 Vindens effekt
Luft ens massa är ungefär ett  kilo per kubikmeter och eft ersom det är en massa så 
innehåller vinden rörelseenergi. Den eff ekt ett  vindkraft verk ger ökar kraft igt med 
vindhastigheten. I teorin ökar den tillgängliga energin med vindhastigheten upphöjt 
till tre. Det ger en ökning med ått a gånger vid en fördubbling av vindhastigheten 
(Wizelius, 2007a).

P = 0,5 ρ A v3

P = Effekt [W]
ρ = Luftens densitet [kg/m3]
A = Area [m2]
v = Vindhastighet [m/s]

Luft ens täthet, eller densitet, varierar 
med höjden och temperaturen. I 
nordiska förhållanden används i regel 
värdet för densiteten vid havsytan (1 
bar) och temperaturen 9o C, vilket ger 
densiteten 1,25 kg/m3 (Wizelius, 2007a).

Grafen i fi gur 10 visar att  en vind-
hastighet på 8 meter per sekund 
ger en eff ekt på 307 Watt /m2. Vid 16 
meter per sekund blir eff ekten 2456 
Watt /m2, dvs. ått a gånger större. I 
praktiken blir ökningen av den energi 
som fångas oft a något lägre. Det beror 
på att  vindkraft verket inte fångar 
vinden lika effektivt vid alla vind-
styrkor (Energimyndigheten, 2008). 

Figur 10. Vindens eff ekt i förhållande till 
vindstyrka.

Figur 9. Visar område runt huskropp där turbulenta vindar förekommer.
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Betz lag, uppkallad eft er den tyska fysikern Albert Betz, visar hur mycket maximal 
relativ eff ekt som ett  vindkraft verks rotor kan utvinna ur vinden. Enligt Betz lag 
är turbinen hos ett  vindkraft verk som mest eff ektiv då vinden bromsas upp med 
en 1/3 vid rotorn och lika mycket eft er rotorn. Rotorn bromsar då upp den ostörda 
vinden till 2/3. På det här sätt et kan maximal eff ekt ur vinden fås vilket motsvarar 
59 % (eller 16/27) av vindens energiinnehåll (Wizelius, 2007a).

Förhållandet mellan tillförd vindeff ekt (vindens) och utvunnen eff ekt (vindkraft -
verkets) kallas eff ektkoeffi  cient och betecknas oft a med Cp.

Cp = Pverk/Pvind = 16/27 = 59.3%

Om  effektkoefficienten beaktas kan vindkraftverkets momentana effekt ut-
tryckas som:

Pverk = 0.5 Cp ρ A v3    [W]

För att  beräkna vindkraft verkets medeleff ekt måste det tas hänsyn till att  eff ekten 
ökar mer vid vindar över medelvindhastigheten än den minskar vid vindar under 
medelvindhastigheten, eft ersom sambandet är kubiskt. Därför har kubikfaktorn 
införts och den betecknas k3. Nu kan medeleff ekten beräknas:

Pmedel = 0.5 k3 Cp ρ A vmedel
3   [W]

Årsproduktion kan då beräknas enligt följande formel, där 8760 är antalet timmar 
per år:

Eår = 8760 Pmedel     [Wh]

(Wizelius, 2007a)

Figur 11. Enligt Betz lag kan maximalt 16/27 av vindens energiinnehåll utvinnas av turbinen.
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4.3 Historisk bakgrund
Vindkraft verk delas in i två huvudgrupper: 
Horisontal Axis Wind Turbine (HAWT), som 
har en propeller som roterar runt en horisontell 
axel, och Vertical Axis Wind Turbine (VAWT) 
som har en konstruktion som roterar runt en 
vertikal axel.

Vindkraft verk av typen HAWT är den typen 
som används mest idag. Antalet rotorblad 
varierar från ett  till tre. Med färre blad blir vik-
ten och materialkostnaderna lägre. Däremot 
behöver rotorn ha högre löptal med färre blad 
för att  utnytt ja vindens eff ekt bäst. Löptalet 
är förhållandet mellan vindens hastighet och 
rotorbladets hastighet längst ut i toppen.

VAWT-kraft verken delas i sin tur in i tre grup-
per: Savoniusrotor, Darrieusrotor och Giromill 
(även oft a kallad för H-rotor). 

4.3.1 Olika typer av VAWT
Savoniusrotorn är en relativt enkel konstruktion 
med en från ovan sett  S-formad rotor (se fi gur 
12). Denna konstruktion är väldigt stabil och 
drift säker men däremot ganska ineff ektiv. 
Savoniusrotorn har utvecklats vidare då S-
formen delats och förts samman lite för att  få 
genomströmning. Tester med att  använda tre 
blad i rotorn har utförts och då är Savonius-
rotorn alltid självstartande. Dock har ingen 
högre eff ektivitet uppnått s.

Darrieusrotorn består av två till fyra tunna blad 
som är böjda från toppen till bott en av tornet 
(se fi gur 13). Dett a medför att  belastningarna 
i bladen från centrifugalkraft en överförs som 
dragkraft  snarare än böjkraft , vilket ökar 
hållfastheten. Problemen med denna typ är 
att  bladen hamnar nära marken där vinden är 
lägre.

Giromill har två eller fl er raka blad som fästs 
med stag vertikalt i rotationsaxeln (se fi gur 14). 
Giromill är eff ektivare än de två ovannämnda 
varianterna. Problemet med giromill är att  det 
blir stora belastningar i bladens fästpunkter. 
En variant av giromill är Cycloturbine, som har 
ställbara vingar för ett  eff ektivare kraft verk.

Figur 12. Savoniusrotor 
(Kuntoff , 2005).

Figur 13. Darrieusrotor
(Symscape, 2007)

Figur 14. Giromill (H-rotor)
(Windforce, 2009)
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4.5 Vingprofi l
Moderna vindkraft verk drivs runt med 
hjälp av den lyft kraft  som skapas när 
vind blåser på vingarna. Vingarna har 
en profi l som påminner om profi len hos 
en fl ygplansvinge. När vinden passerar 
vingen tvingas luft en att  färdas en längre 
stäcka över bladet (se fi gur 15). Då skapas 
en lyft kraft  som är vinkelrät mot vinden 
samt en motståndskraft  i vindens riktning. 
Dessa två kraft er ger en kraft resultant som 
i sin tur kan delas upp i en axialkraft  och 
en framdrivande kraft . Det är den fram-
drivande kraft en som får vindkraft verket 
att  snurra. Med rätt  att ack- och pitchvinkel 
kan optimal prestanda erhållas (Gipe, 
2004a).

En viktig fördel med att  använda en ving-
profi l av ovannämnd typ är att  vindkraft -
verket kan snurra fl era gånger snabbare 
än vindens hastighet (Gipe, 2004a).

4.4 Jämförelse: VAWT mot HAWT
Vertikala vindkraft verk har sina fördelar samt nackdelar gentemot horisontella 
vindkraft verk. Fördelarna hos den ena typen är oft ast nackdelar hos den andra 
och vice versa.

4.4.1 Fördelar med VAWT
Tack vare att  rotorn roterar runt en vertikal axel kan tunga delar så som växellåda 
och generator placeras i marknivå. När vikten hamnar längre ner behövs inte en 
lika kraft ig konstruktion för att  hålla vindkraft verket uppe, vilket sparar material 
och pengar. Att  generatorn kan placeras på marknivå betyder även att  den kan 
optimeras storleksmässigt för att  uppnå högsta eff ektivitet istället för att  behöva 
anpassas till turbinhuset högt uppe i vindkraft verket (Gipe, 2004a).  

Det behövs ingen mekanism för att  styra in vindkraft verket i vinden (girnings-
mekanism) eft ersom ett  VAWT kan ta vind från alla håll, vilket samtidigt gör 
att  vindkraft verket går att  placera i mer turbulenta områden, än ett  HAWT, t.ex. 
stadsmiljöer. Avsaknaden av girningsmekanism gör konstruktionen av vindkraft -
verket enklare, mer drift säker och billigare (Gipe, 2004a).  

4.4.2 Fördelar med HAWT
De horisontella vindkraft verken har högre eff ektivitet än vertikala vindkraft verk 
eft ersom vingarna hela tiden snurrar vinkelrätt  mot vinden jämfört med de vertikala 
vindkraft verkens blad som möter vinden och därför tappar eff ekt. Bladen hos de 
vertikala vindkraft verken kan fj ärrstyras 
så att  dess att ackvinkel kan optimeras be-
roende på vindförhållandet (Gipe, 2004a).  

Figur 15. Vindens påverkan på vingpro-
fi len (Cislunar Aerospace, Inc, 1998).

Figur 16. Olika typer av vingprofi ler 
(eft er ALLSTAR Network, 2004)



 

Gustaf Ljunglöf 
Jan Toivonen

Designingenjörsprogrammet
Småskaligt vindkraft verk med vertikal rotor 12

4.6 Antal vingar
Dagens vindkraft verk har oft ast tre vingar. Dett a på grund av att  tre vingar är 
det optimala. Två vingar går att  använda men då blir vindkraft verket mindre 
balanserat och får en ojämnare (hackigare) gång. Dett a beror på att  vindkraft verkets 
blad endast genererar kraft  i en liten del per varv då bladets attackvinkel är i rätt 
förhålland till vinden. Fördelarna med färre blad är att vikten blir lägre och 
därmed även materialkostnaderna. För verk med samma rotordiameter behöver 
ett vindkraftverk med färre vingar rotera snabbare för att uppnå samma effekt 
som ett vindkraftverk med fler vingar (Gipe, 2004a).  

Enligt Gipe (2004a) är det, i teorin, ett  oändligt antal tätt  placerade vingar det 
optimala.  Enligt Ulf Bolumlid, vindkraft stillverkare (personlig kontakt, 27 mars, 
2009), behöver dock vindkraft verket “andas“ för att  vara eff ektivt, det vill säga 
att  turbinen har ett  tillräckligt genomfl öde av vind och inte stoppar vindens ge-
nomfart. Stoppas vinden för mycket medför det att  luft fl ödet tar omvägen runt 
vindkraft verket istället för att  passera genom vingarna. Fler vingar skapar också 
turbulens och vingarna påverkar varandra negativt.

Vingprofi ler fi nns i väldigt många varianter (se fi gur 16). Vingprofi lens utformning 
beror på typ av turbin, önskat varvtal och önskad lyft kraft  hos vingarna. Utform-
ningen beror även på förhållandet mellan vindkraft verkets och vingarnas storlek, 
vingarnas avstånd från varandra och ifall vingen är vriden kring sin egen axel. 
Egenskaperna hos vingarna beror på små skillnader i vingprofi len och det fi nns 
inga specifi ka riktlinjer för vad som passar bäst. I slutändan kan optimal vingprofi l 
endast bestämmas genom utförliga tester (Gipe, 2004a).  

Figur 17. Vindens påverkan på vingprofi len (eft er Gipe, 2004b).
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Energy Ball V100
Energy Ball har en sfärisk form då båda ändarna 
av de bågformade rotorbladen är infästa i rotor-
navet (se fi gur 20). Navet innehåller samtidigt 
kraft verkets generator. Som ett  resultat av aero-
dynamiken hos Energy Ball, skapas ett  vindfl öde 
genom rotorn, där luft en först trängs ihop, kon-
vergerar, och sedan accelererar. Dett a fenomen, 
som kallas för Venturieff ekten, innebär betydligt 
högre aerodynamisk eff ektivitet än vad som kan 
åstadkommas med konventionellt utformade 
vindkraft verk. Rotorutformningen gör att  En-
ergy Ball börjar leverera energi vid mycket låga 
vindstyrkor. Enligt tillverkaren kan Energy Ball 
generera en eff ekt på 2,5 kW. Turbinen har en 
diameter på 2 meter (Home Energy, 2009).

4.7 Marknadsundersökning

Quiet Revolution
Quiet Revolution är ett  företag från England som 
specialiserat sig på vertikala vindkraft verk med 
spiralformade (helical) vingar (se fi gur 18). Ut-
vecklingen av Quiet Revolution är ett  svar på det 
växande intresse för vindturbiner som fungerar 
bätt re i stadsmiljöer med lägre vindhastigheter 
och vindar som ständigt ändrar riktning. Enligt 
tillverkaren uppskatt as den genomsnitt liga ef-
fekten som kan utvinnas till 3 kW vid vind på 11 
m/s. De spiralgående bladen ger minskade vi-
brationer samt lägre ljudnivå, dessutom bidrar 
bladens design till att  mer eff ektivt kunna fånga 
upp turbulenta vindar. Turbinen är 5 meter hög 
och 3 meter i diameter (Quiet Revolution, 2009).

Mag-Wind
Mag-Wind, en variant på savoniusrotorn är en 
relativt liten turbin som svävar med hjälp av 
magnetkraft  (se fi gur 19). Det fi nns ganska lite 
forskning om denna teknik men enligt tillver-
karen ska vindkraft verket vara väldigt eff ektivt. 
En avgörande faktor till eff ektiviteten är den 
minimala friktionen tack vare magnetismen. 
Kraft verket ska placeras på taket och beroende 
på takets lutning kan eff ekten i kraft verket ökas. 
Mag-Wind har en eff ekt på 1,5 kW och är 1 meter 
hög och 2,4 meter i diameter (Enviro Energies, 
2009).

Figur 18. Quiet Revolution, QR5 
(Quiet Revolution, 2009).

Figur 19. Mag-Wind, 1,5kW 
(Gipe, 2007).

Figur 20. Energy Ball, V100 
(Home Energy, 2009).
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Eolienne - Pramac - Starck
Pramac är ett  italienskt företag som specialicerat 
sig på tillverkning av elektriska generatorer och 
komponenter för solcellssystem. Tillsammans 
med Philippe Starck, en av världens främsta 
designer har Pramac utvecklat Eolienne (se 
fi gur 21), en serie vindkraft verk som är tänkta 
att  säljas i vanliga snabbköp till ett  överkomligt 
pris så att  vem som helst skall kunna köpa ett  
och enkelt montera upp hemma. Vindkraft -
verken skall ge en eff ekt från 150 W upp till 5 
kW där den minsta är 50 cm i diameter och den 
största 3,8 meter i diameter. Eolienne är än så 
länge bara ett  koncept under utveckling (Pino 
Bruno, 2009).

Windspire
Windspire är en klassisk H-rotor med raka blad. 
Rotorn är tillverkad av strängpressad alumi-
nium medan stolpen är tillverkad av stål. Den 
är dock mycket hög; 9 meter hög och bara 0,6 
meter i diameter (se fi gur 22). Att  dess diameter 
är så liten medför att  Windspire är mycket tyst 
då ytt ersta spetsen på bladen inte har så snabb 
rotation i förhållande till vindens hastighet. 
Windspire börjar rotera vid 4 m/s och den tål 
vindhastigheter upp till 45 m/s.  Enligt tillver-
karen genererar Windspire en eff ekt på 1,2 kW 
(Mariah Power, 2009).

Magenn Air Rotor System
En helt ny typ av kraft verk är Magenn Air Rotor 
System (MARS) som tillverkas av Magenn Po-
wer Inc (se fi gur 22). Vindkraft verket består av 
en ballong fylld med helium och två generatorer 
på 5 kW vardera (totalt 10 kW). Turbinen är 9 
meter i diameter och 18 meter lång. Vindkraft -
verket fi ras upp i luft en och genererar el då 
vinden blåser på vingarna och får vindkraft -
verket att  snurra runt en horisontell axel. Elen 
transporteras ner till en markstation längs en 
kabel. Enligt tillverkaren fungerar MARS redan 
vid betydligt lägre vindhastigheter än dagens 
vindkraft verk. Dessutom kan vindkraft verket 
enkelt nedmonteras för förfl ytt ning till annan 
plats eller vid fara för allt för höga vindhastig-
heter (Magenn, 2009).

Figur 21. Eolienne, 3kW, 150W 
(Nippotam, 2008).

Figur 22. MARS (Magenn, 2009).

Figur 23. Windspire, 1,2kW 
(Mariah Power, 2009).
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4.8 Generatorn
Generatorn i ett  vindkraft verk består av en rotor och en stator. Rotorn består av 
permanentmagneter eller en lindning som avger ett  magnetfält när rotorn sätt s i 
rörelse av vindturbinen. Generatorn omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi 
genom induktionsprincipen, det vill säga då en elektrisk ledning och ett  magnetfält 
rör sig i förhållande till varandra och en elektrisk ström uppstår i ledningen.

Det fi nns två typer av generatorer som huvudsakligen används till vindkraft verk, 
dessa är asynkron och synkrongeneratorer. De två typerna fi nns med olika poltal: 2, 
4, 6, 8 och så vidare. Ju högre poltal som väljs desto lägre varvtal arbetar generatorn 
vid. Lägre varvtal ger i sin tur att  en mindre utväxling från huvudaxeln behövs 
(Alfredsson, 2000).

4.8.1 Asynkrongenerator
Asynkrongeneratorn (se fi gur 24) 
har använts på vindkraft verk sedan 
1970-talet och är i grunden upp-
byggd som en elmotor. Denna typ 
kan inte generera ström utan att  
först magnetiseras. När rotorn har 
tillräckligt med vind för att  överstiga 
det synkrona varvtalet, det varvtal 
som det roterande växelströmsfältet 
har i statorn, så kommer generatorn 
att  övergå till att  leverera ström. 
Eft ersom generatorn kräver ett  så 
högt varvtal för att  börja leverera 
ström så är ett  krav att  det fi nns en 
växellåda mellan rotor och genera-
tor. Överstigs det vridmoment som 
kan bromsas av generatorn så måste 
momentet på rotorn minskas genom 
att  vrida rotorn ur vind annars är 
risken stor att  generatorn överhett as 
och lindningen kommer att  brinna 
(Alfredsson, 2000).

Fördelen med asynkrongeneratorn 
är att  de är billiga att  tillverka i och 
med att  de inte kräver någon teknik 
för att  fasas in på nätet. Generatorn 
fasas in automatiskt när varvtalet på 
verket ökar. Nackdelarna är att  de 
kräver en växellåda och mekanisk 
broms vilket leder till ökat underhåll 
och många rörliga delar som kan gå 
sönder. Asynkron-generatorer orsa-
kar även onödigt höga strömmar på 
grund av att  de hämtar ström från 
nätet för att  kunna starta, vilket kan 
få känslig utrustning att  gå sönder. 

Figur 24. Isärplockad asynkron generator 
(Zureks, 2008).
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Dett a går dock att  motverka med mjukstartsutrustning och kondensatorer, vilket 
dock sällan ses på mindre vindkraft verk på grund av kostnadsskäl. Vid turbulens 
så måste all kraft  vidarebefordras till huvudaxeln och det kan ge kortvarigt stora 
belastningar. Den nödvändiga växellådan och bromsen hos asynkrongenera-
torn kan även skapa en del missljud i och med att  de rörliga delarna skapar ett  
mekaniskt tröghetsmoment (eff ektförlust) och därmed också ett  mekaniskt ljud 
(Alfredsson, 2000).

4.8.2 Synkrongenerator
Synkrongeneratorn (se fi gur 25) genererar 
ström i ett  brett  varvtalsregister och kan 
börja generera redan vid relativt små 
varvtal, dessutom kräver den ingen start-
spänning. Dock levererar synkrongenera-
torn en blandad kvalité av energi då både 
spänning (V) och frekvens (Hz) hela tiden 
varierar. Idag fi nns dock utrustning för att  
kunna likrikta denna ström och däreft er 
på elektronisk väg fasa in den på elnätet 
med en mycket hög precision. Denna 
teknik har funnits sedan början på 90-talet 
men varit för dyr för att  implementera i 
mindre anläggningar (Windon, 2009).

Synkrongeneratorn fi nns vanligtvis i två 
utföranden; permanentmagnetiserad 
och separatmagnetiserad. Den perma-
nentmagnetiserade typen har magneter i 
rotorn och behöver därför inte magnetise-
ras utifrån, till skillnad från den separat-
magnetiserade generatorn. I och med att  
inga mekaniska växlar eller bromsar är 
nödvändiga för synkrongeneratorn blir 
vindturbinen direktdriven. Dett a medför 
en enklare konstruktion och att  genera-
torn kan placeras på marknivå i stället för 
högt upp i ett  torn. Dett a medför även att  
synkrongeneratorn mekaniskt sett  är helt 
tysta. (Alfredsson, 2000).

Fördelarna med synkrongeneratorn är att  den inte kräver någon växellåda el-
ler mekanisk broms utan fungerar som en direktdriven generator. Dett a medför 
mindre underhåll och färre rörliga delar. Den är heller inte beroende av ett  fast 
varvtal för att  leverera ström. Dett a är givetvis en fördel med tanke på att  vinden 
inte är konstant. I och med dett a har den inte problem med turbulens utan tar 
hand om vindbyar med att  tillfälligt öka varvtalet och därmed eff ektutt aget (Al-
fredsson, 2000).

Nackdelen med synkrongeneratorn är att  omformaren (invertern), kraft elektro-
niken som omvandlar likströmmen från generatorn till växelström är mycket dyr 
(Windon, 2009).

Figur 25. Spole hos en synkron genera-
tor (Norum, 2006).
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4.9 Material
Konstruktionen hos ett  vindkraft verk skall vara lätt  men samtidigt starkt och hållfast 
för att  vindkraft verket skall bli så eff ektivt som möjligt. Ju lätt are konstruktionen är 
desto mindre kraft  krävs från vinden för att  generera elektrisk kraft . Dock utsätt s 
vindkraft verket för stora påfrestningar vid höga varvtal och därför behövs starka ma-
terial. Vanliga material med ovannämnda egenskaper är t.ex. olika fi berkompositer. 
Aluminium används också idag men då på större icke höghastighetsvindkraft verk. 
För mindre vindkraft verk av den typ som det här examensarbetet berör är alumi-
nium alldeles för tungt även om dess egenskaper i övrigt når kraven på hållfasthet.

4.9.1 Fiberkomposit
I en fi berkomposit utnytt jas armeringsfi brer som binds samman med en matris, oft ast en 
plast för att  bilda ett  laminat. Armeringsfi brernas syft e i en fi berkomposit är att  armera 
matrisplasten, öka hållfastheten och de mekaniska egenskaperna. Armeringsfi brer i sig 
är enbart mycket tunna trådar som inte kan ta upp någon annan last än ren dragbelast-
ning. När dessa tunna trådar binds samman med en matrisplast fås en komposit som kan 
ta upp laster i alla riktningar. En fi berkomposit ger även högt motstånd mot mekanisk 
påverkan samt ytt re påfrestningar som UV-ljus, vatt en och kemikalier (Viebke, 2003).

För att  skydda konstruktioner av fi berarmerade härdplaster används en härdplast som 
kallas Gelcoat. Denna bildar ett  mycket fi nt glasartat ytskikt som skyddar mot fukt, UV-
strålning, mekaniska ytskador samt även höga temperaturer. En annan viktig funktion 
är att  ge konstruktionen ett  att raktivt utseende eft ersom Gelcoaten kan slipas, poleras 
och vaxas. Gelcoaten består av olika typer av härdplast med pigment och tillsatsmedel 
för UV-skydd, optisk blockering samt mekaniska egenskaper (Viebke, 2003).

I denna rapport har vi valt att  koncentrera oss på tre intressanta typer av fi berkompositer: 
glasfi ber, kolfi ber samt aramidfi ber. 

Glasfi ber
Glasfi ber (fi gur 26) är den i särklass vanligaste 
armeringsfi bern för armerade plaster. Priset är 
lågt och användningsområdena många. Glasfi ber 
fi nns i olika kvalitéer beroende på beståndsdelar 
i ursprungsglaset, framställningssätt  och använd-
ningsområde. Glasfi berlaminat tål tryckbelastning 
i ungefär samma omfatt ning som dragbelastning. 
Dock är glasfi bers densitet (kring 2,6 kg/dm3) i 
förhållande till andra armeringsfi brer relativt hög. 
Glasfi ber fi nns även i kvalitéer med extra hög 
resistens mot kemikalier och vatt en (Viebke, 2003).

Rena glasfi brer är elektriskt isolerande samt att  
dess dragstyrka är relativt hög. Men eft ersom 
glasfi brer har en hög töjbarhet blir E-modulen 
(elasticitetsmodulen, beskriver förhållandet 
mellan mekanisk spänning och deformation) 
relativt låg. Glasfi brer är lämpligt som armering i 
kompositlaminat där hög töjbarhet i kombination 
med hög hållfasthet eft ersträvas (Viebke, 2003). Figur 26. Glasfi berväv (Yuyao 

Walter Fiberglass Co.,Ltd, 2009).
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Kolfi ber
Fiberkompositer armerade med kolfi ber (se fi gur 
27) karakteriseras av mycket hög styvhet och hög 
hållfasthet. Kolfi ber binds mycket bra av t.ex. härd-
plasten epoxi vilket gör att  fi berns draghållfasthets-
egenskaper även kommer till sin rätt a vid böj, tryck 
och drag. Rätt  utnytt jad är kolfi berarmerad epoxi, 
i förhållande till sin vikt, det styvaste och starkaste 
konstruktionsmaterialet som fi nns (Viebke, 2003).

Eft ersom kolfi ber har kort töjgräns är kolfi ber-
kompositer generellt spröda. Fibermaterialet går 
av tvärt utan förvarning vilket gör det svårt för en 
oerfaren konstruktör att  utnytt ja kolfi berns maxi-
mala prestanda genom att  minimera materialet och 
därmed vikten och kostnaden. Dett a medför att  
konstruktionen oft a överdimensioneras vid rena 
kolfi berkonstruktioner. Kolfi ber kan användas i 
kombination med glasfi ber och aramider för att  
öka styvheten och styrkan i konstruktioner med 
lokala förstärkningar. På dett a sätt  kan kolfi ber ge 
en lätt are, styvare och starkare konstruktion utan 
omotiverad ökad kostnad (Viebke, 2003).

En negativ aspekt med kolfi ber är dess galvaniska 
egenskaper. Kolfi ber är elektriskt ledande och 
har en elektronegativitet som avviker från många 
metaller. Dett a kan innebära att  om ett  kolfi ber-
laminat kommer i direkt kontakt med en metall 
som är mer oädel (t.ex. aluminium eller stål) kan 
galvaniskt element uppstå där metallen oxiderar 
varvid laminatet riskerar att  släppa från metallen 
(Viebke, 2003).

Aramidfi ber
Aramidfi ber är för många kända som Kevlar. Dess 
främsta positiva egenskap i kompositsammanhang 
är att  den har hög rivstyrka och hög energiupptag-
ning vid slag. Dett a gör att  kompositlaminat ar-
merade med aramidfi brer blir slag- och skärtåliga. 
Tjocka aramidlaminat utnytt jas för ballistiska ända-
mål, i bl.a. skott säkra paneler. I tunnare laminat eller 
som skyddsskikt i laminat med kolfi ber eller glasfi -
ber som huvudarmering utnytt jas aramidfi brer för 
att  hålla ihop laminat vid slag så att  laminatet inte 
splitt ras även om de övriga fi brerna brister. Ara-
midfi brer har även en hög hållfasthet jämfört med 
vikten, likvärdigt med många kolfi berkvalitéer. 
Men eft ersom aramidfi brer har längre brott öjning 
än kolfi ber är E-modulen vid drag för aramidfi ber 
lägre (Viebke, 2003).

Figur 27. Kolfi berväv (Jumbo 
Creations, 2005).

Figur 28. Aramidfi berväv 
(Jamestown Distributors, 2008).
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4.10 Bestämmelser

4.10.1 Bygglov
För att  få sätt a upp ett  vindkraft verk krävs bygglov enligt 8 kap 2 § plan- och bygglagen:

• om vindkraft verkets turbindiameter är större än två meter, eller

• om vindkraft verket är fast monterat på en byggnad, eller

• om vindkraft verket är placerat närmare tomtgränsen än verkets höjd. 

(Svensk författ ningssamling, 2009).

Enligt C. Clausen, Bygglovchef Skövde kommun (personlig kontakt, 10 mars, 2009) 
är det inte monteringen av vindkraft verket i husfasaden, enligt punkt två ovan, som 
är avgörande vid beslut om bygglov. Varje enskilt fall prövas var för sig där störst 
vikt läggs på placeringen av byggnaden samt hur vindkraft verket passar in i miljön.

4.10.2 Miljöanmälan
En anmälan enligt miljöbalken behövs göras först då vindkraft verkets eff ekt över-
stiger 125 kW. Eff ektgränsen gäller den sammanlagda eff ekten hos vindkraft anlägg-
ningen om det gäller fl er än ett  vindkraft verkverk (Energimyndigheten, 2008).

4.10.3 Märkning
Vindkraft verk hör till de produkter som ska vara CE-märkta. Märkningen innebär 
att  tillverkaren eller importören garanterar att  varan uppfyller myndigheternas 
krav. För vindkraft verk där turbindiametern än mindre än 16 meter gäller standar-
den SS-EN 61400-2 (Energimyndigheten, 2008).

4.10.4 Ljudnivå
Turbinbladens rörelse genom luft en och maskineriets eventuella kuggväxel och 
generator ger hörbart ljud. Gränsvärdet för tillstånd är normalt 40 decibel med A-
viktning, dB(A), vid bostäder. Det är en låg ljudnivå; under ljudnivån för normalt 
tal, 40 dB(A) låter som ett  modernt kylskåp. Ljudet avtar med avståndet från vind-
kraft verket. För att  beräkna ljudnivån på en plats används värden på vindkraft ver-
kets ljudeff ektnivå. Tabellen nedan ger en uppskatt ning av nödvändigt avstånd till 
bostäder för olika ljudeff ektnivåer för vindkraft verk (Energimyndigheten, 2008).

Tabell 1. Avstånd till vindkraft verk med tornhöjd på 30 meter för att  uppnå ljudnivån 40 
dB(A), enligt Energimyndigheten (2009).
Ljudeff ektnivå för vindkraft verket. [dB(A)] Avstånd i meter för att  uppnå 40 dB(A)
80 25 m
85 61 m
90 114 m
95 197 m
100 328 m
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4.10.5 Skuggor och refl exer
De rörliga skuggorna från turbinbladen har visat sig kunna upplevas som stö-
rande, exempelvis inomhus i ett  rum med fönster mot vindkraft verket. Det gäller 
i första hand små vindkraft verk med högt varvtal. Genom att  tillverka turbinbla-
den med en matt  yta har tidigare problem med refl exer försvunnit (Energimyn-
digheten, 2008).

4.10.6 Anslutning till elnätet
I Sverige gäller att  de lokala elnäten ägs av juridiska personer som inte får ägna 
sig åt elproduktion och elhandel. I det följande benämns dessa som ”elnätet” 
och deras ägare som ”elnätsföretaget”. Elnäten kan nytt jas av elhandelsbolag och 
andra för att  överföra el.

Följande stycken refereras till (Energimyndigheten, 2008).

Anslutning av ett  vindkraft verk till elnätet måste godkännas av elnätsföretaget, 
även om det sker inom den egna byggnadens elinstallation.

Man får bara ansluta ett  vindkraft verk till sin egen elinstallation om det fi nns på 
samma fastighet och i omedelbar närhet till bostadshuset.

Mätutrustning ska mäta produktion och kraft utbyten på ett  sätt  som tillgodoser 
båda parter och Skatt everket.

För att  elnätets skyddande säkringar säkert ska lösa ut vid ett  fel får inte ledning-
arna mellan närmaste transformator och vindkraft verk vara längre än omkring 
500 meter.

Om ett  fel inträff ar i elnätet och vindkraft verket blir utan nätmatning eller om 
frekvensen och spänning i nätet avviker från det normala ska vindkraft verkets 
skyddssystem se till att  det automatiskt kopplas bort från elnätet.

4.10.7 Skatteplikt
Bestämmelser om vilken elkraft  som är respektive inte är skatt epliktig fi nns i 11 
kap 1 och 2 § lagen om skatt  på energi (LSE). Elkraft  som förbrukas i Sverige är 
skatt epliktig. Det saknar betydelse för skatt eplikten om elkraft en har framställts 
inom eller utom Sverige (Skatt everket, 2008a). 

Undantag från skatt eplikt för elkraft  görs i följande fall (Skatt everket, 2008a). 

1. Elkraft  som framställts i Sverige i ett  vindkraft verk av en producent som inte yrkes-
mässigt levererar elektrisk kraft .

2. Elkraft  som i annat fall framställts i Sverige av en producent som förfogar över en 
installerad generatoreff ekt av mindre än 100 kilowatt  och som inte yrkesmässigt 
levererar elektrisk kraft .

Med installerad generatoreff ekt bör avses märkeff ekten utt ryckt i kilowatt .

Om en producent förfogar över fl era generatorer bör dessas sammanlagda 
eff ekt anses avgörande för om den producerade elkraft en är skatt epliktig. 
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3. Elkraft  som till lägre eff ekt än 50 kilowatt  utan ersätt ning levererats av en produ-
cent eller en leverantör till en förbrukare som inte står i intressegemenskap med 
producenten eller leverantören. 

Skatt everket anser att  enbart den omständigheten att  en elproducent matar in el 
på ett  elnät, där elen sammanblandas med el av annat ursprung, inte medför att  
producenten ska anses leverera elen, i den mening som avses i 11 kap 2 § 1-2 och 
5 § 2 lagen om skatt  på energi (LSE). Skatt everket anser att  en förutsätt ning för att  
en producent i denna mening ska anses leverera el är att  producenten dessutom 
överlåter elen till någon annan genom försäljning eller genom annat avtal om 
överlåtelse. En vindkraft sproducent som tillfälligtvis, utan överlåtelseavtal och 
utan ersätt ning, matar ut överskott sel på elnätet, skall inte anses yrkesmässigt 
leverera elektrisk kraft  (Skatt everket, 2008b).

Om verksamheten är yrkesmässig behandlas den ur skatt esynpunkt som nä-
ringsverksamhet. Enligt energiskatt elagen är elproduktion yrkesmässig om den 
årliga försäljningen överstiger 30 000 kronor. Moms behandlas enligt de vanliga 
reglerna för näringsverksamhet. Vid årlig försäljning under 30 000 kronor be-
traktas verksamheten som en hobbyverksamhet. Då vindkraft verket inte drivs 
som näringsverksamhet blir det ingen energiskatt  på den egna förbrukningen. 
Avdrag kan göras direkt av löpande kostnader och som en årlig avskrivning av 
investeringar, till exempel för vindkraft verket (Energimyndigheten, 2008).

4.10.8 Diskussion
I föregående bestämmelser beskrivs främst att  storleken på vindkraft verket har 
avgörande betydelse för de satt a gränsvärdena. Ett  småskaligt vindkraft verk i den 
storlek dett a examensarbete berör befi nner sig under dessa gränsvärden, både 
storleksmässigt, eff ektmässigt samt i energiutvinning. Genom en väl utformad 
design kan även kraven på ljudnivå och refl exspridning tillgodoses. 

Det kan vara fördelaktigt att  ansluta vindkraft verket inom den egna, befi ntliga 
elinstallationen (det vill säga fastigheten). Därigenom kommer produktionen 
att  i första hand täcka det egna behovet. Elmätaren registrerar bara den el som 
utbyts med elnätet, vare sig det är överskott , som exporteras till nätet eller att  det 
är underskott , som täcks från nätet. Det kan utt ryckas som att  vindkraft verket 
ansluts ”bakom” den egna elmätaren. Vindkraft verket kommer dessutom inte 
kunna tillgodose ett  hushålls hela energibehov då tänkt generatoreff ekt ligger på 
3000W. Därav kommer försäljning av egenproducerad elkraft  inte bli aktuellt och 
inte heller krav på beskatt ning. 

Vad gäller bygglov spelar det ingen större roll om vindkraft verket sitt er fast i 
fasaden eller inte. Den viktigaste frågan är huruvida vindkraft verkat kan störa 
landskapsbilden. Andra problem som kan påverka bygglovsbeslut är ifall vind-
kraft verket är planerat att  stå i t.ex. naturreservat eller på annat sätt  skyddat 
område. Till exempel kan en gård utanför tätorten klara sig utan bygglov medan 
en villa i tätorten har det besvärligare då det är fl er saker som ska beaktas. Ett  
väl formgivet och estetiskt tilltalande vindkraft verk ökar i kombination med att  
vindkraft  blir mer och mer populärt möjligheterna att  få en bygglovsansökan 
godkänd. 
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Utifrån de fakta som frambringats under förstudiefasen 
tillämpas ett  antal kreativitetsmetoder för att  generera 
och utveckla så många olika lösningsförslag som möj-
ligt. Syft et med metoderna är att  underlätt a för desig-
nern att  vara kreativ, att  kunna tänka utanför de ramar 
som den nuvarande produkten omsluts av. Att  generera 
nya idéer går under benämningen divergent aktivitet, 
vilket innebär att  de idéer som framkommer har en 
benägenhet att  leda till en mängd olika tänkbara lös-
ningar. De lösningsförslag som uppkommer resulterar 
sedan i ett  antal olika koncept som däreft er utvärderas 
och kritiseras för att  ge underlag för vidareutveckling 
av koncepten. (Isaksen & Treffi  nger, 1985).

För att  ta fram nya former för ett  vertikalt vindkraft verk 
användes i det här examensarbetet metoderna: Brain-
writing (6-3-5), Brainstorming och Mock-ups.

5.1 Brainwriting (6-3-5) 
6-3-5 är en idégenererande metod som syft ar till att  
deltagarna bygger vidare på varandras idéer. Tekniken 
har fått  sitt  namn av tillvägagångssätt et den utförs på. 
En grupp på sex deltagare skall samtidigt generera tre 
lösningsförslag var, under en period på fem minuter. 
Sedan skickas dessa tre skisser vidare till nästa person 
för att  spinna vidare på. Metoden kan givetvis anpas-
sas eft er omständigheterna, vilket innebär att  antalet 
deltagare, antal förslag och tidsgränserna inte är fasta, 
utan skall anses som riktlinjer (Wright, 1998).

Metoden utfördes utav sex designingenjörsstudenter 
vid Högskolan i Skövde. Uppdraget var att  generera 
nya former och lösningar på ett  vindkraft verk med 
vertikal rotor.

Resultat 
Metoden resulterade i ett  stort antal olika idéer av 
varierande kvalitet. Idéerna gav nya infallsvinklar på 
hur former och funktioner skulle kunna appliceras på 
vindkraft verkets grundform. En del av förslagen base-
rades på redan existerande produkter på marknaden 
men med förfi nade former för en mer att raktiv design. 
Andra förslag visade nya aerodynamiska lösningar 
och fantasifulla former som kändes spännande för 
vidareutveckling. I dett a stadium lades vikt på det 
rent estetiska hos vindkraft verken och inte på dess 
funktionalitet. Ambitionen var att  generera så många 
olika lösningsförslag som möjligt utan kreativitets-
hämmande krav som blockerar potentiellt värdefulla 
egenskaper och former. 

5 Idégenerering

Figur 29. Idéskisser.
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Utifrån de idéer som kom fram fördes eft er sessio-
nen en diskussion kring de olika lösningarna samt 
förslag på vidareutveckling av några av dessa 
idéer. Ett  urval av de idéer som kom fram under 
sessionen kan ses till vänster och på föregående 
sida. 6-3-5 är en bra metod för att  få fram många 
förslag och mycket inspiration på kort tid. Meto-
den skapar diskussion och idéer kan bollas mellan 
deltagarna. Idéer som senare kan leda vidare till 
värdefulla lösningar i utvecklingen av produkten. 

5.2 Brainstorming 
Brainstorming är en grupprocess för idégenere-
ring som syft ar till att  deltagarna bygger vidare på 
varandras idéer. Metoden går ut på att  en grupp 
försöker komma på så många tänkbara lösningar 
som möjligt på ett  förutbestämt problem. Eft er-
hand som nya idéer dyker upp väcks tankar som 
leder till nya idéer hos deltagarna. All kritik är 
absolut förbjuden, orealistiska idéer är välkomna 
eft ersom de kan leda till nya, realistiska idéer 
(Roozenburg & Eekels, 1996).

Resultat 
Brainstormingen gjordes för att  kunna bena ut, gå 
vidare och på bästa sätt  utnytt ja de lösningsförslag 
som uppkommit under 6-3-5. Metoden användes 
också för att  strukturera och analysera de kvarstå-
ende problem som kändes relevanta för att  kunna 
gå vidare i utvecklingsprocessen. Det som främst 
diskuterades var estetik och funktionalitet. Vissa 
av koncepten omprövades med olika antal vingar 
för förbätt rade egenskaper eller med vinklade 
vingar för jämnare gång. Hos andra koncept togs 
den genomgående stolpen bort i estetiskt syft e el-
ler ringar lades till för att  staga upp vingarna vid 
snabb rotation. Idéer på integrering av generatorn 
i stolpen eller rotorn diskuterades också. 

I det här skedet slopades inga idéer, utan de kom-
binerades istället med varandra och utvecklades 
vidare. Eft ersom deltagarna inte hindrades av att  
lösningen nödvändigtvis behövde vara genom-
förbar framkom fl era kreativa och annorlunda 
lösningar. Hela processen dokumenterades för 
att  kunna användas i det fortsatt a arbetet. Sam-
manställningen kunde sedan användas som ett  
underlag vid den fortsatt a konceptgenereringen. 
Några av de lösningar och idéer som framkom 
visas till vänster samt på föregående sida.Figur 30. Idéskisser.
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5.3 Utvärderingsmodell
En utverderingsmodell är en designmo-
dell, en enkel fysisk modell, som används 
i designprocessen för att  klargöra vissa 
krav, former, dimensioner eller funktio-
ner som bör ställas på resultatet. Model-
len skall vara enkel, både vad gäller 
uppbyggnad samt material. Modellen 
behöver heller inte vara i fullskala. För 
alla modeller gäller dock att  en jämn 
kvalitet skall hållas för att  inte äventyra 
bortselektion på fel grunder. 

Med dagens teknik kan avancerade 
modeller byggas upp och visualiseras i 
datorn på relativt kort tid och där utvär-
deras eft er de krav som ställts. Till dessa 
datormodeller används programvara i 
form av CAD-program (Computer Ai-
ded Design), ett  eff ektivt och användbart 
verktyg för att  skapa virtuella 3D-model-
ler. Dessa modeller kan med fördel an-
vändas för att  visualisera idéer samt visa 
hur den färdiga produkten skulle kunna 
se ut. Utifrån de modeller som skapas går 
det även att  göra 2D-ritningar samt göra 
beräkningar på olika egenskaper hos 
modellen som t.ex. vikt och hållbarhet. 
Datormodeller kan även animeras för att  
ytt erligare kommunicera idén, konceptet.

Resultat
I och med komplexa former som visade 
sig vara svåra att  visualisera tredimen-
sionellt på papper, användes tidigt under 
idégenereringsprocessen mycket enkla 
mock-ups för att  visualisera och utvär-
dera de idéer och lösningar som valts ut 
för vidareutveckling. De första model-
lerna tillverkades i kartong och tunn plåt, 
och användes för att  få en uppfatt ning 
om tänkta komponenters storlek, utform-
ning och eff ektivitet. Trots sin enkelhet 
fungerade de mycket bra som hjälpme-
del för att  tänka tredimensionellt och för 
att  få en uppfatt ning om utformningens 
funktionsduglighet. 

Som kan ses i bilderna på denna samt 
nästkommande sida, utformades lös-
ningsförslag på hur man kan öka håll-

Figur 31. Mock-up, rotor med ring.

Figur 32. Mock-up, rotor utan stolpe.

Figur 33. Mock-up, rotor med tre vingar.
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fastheten samt minska vikten hos rotorn. 
Att  använda sig av ringar för att  binda 
samman vingarna resulterar i min-
dre luft motstånd samt lägre vikt, men 
medför samtidigt att  en fästpunkt för 
stolpen förloras. Dett a medför i sin 
tur högre påfrestningar på fästpunk-
ten, något som enligt våra enkla funk-
tionstester (se fi gur 38) kan bli proble-
matiskt vid höga rotationshastigheter. 
Testerna visade dock att  ringar kan 
vara ett  alternativ för att  staga upp 
vingarna och minska påfrestningar-
na i sidled. I och med dett a kan kon-
struktionen dimensioneras med min-
dre material vilket gör den lätt are och 
minskar produktionskostnaderna. 

Figur 34. Mock-up, pilformade vingar.

Figur 36. Mock-up, rotor med fyra vingar.

Figur 38. Funktionstest, mock-up.

Figur 35. Mock-up, två organiska vingar.

Figur 37. Mock-up, tre organiska vingar.
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6.1 Konceptval 1
Under idégenereringsfasen utvecklades ett  stort antal 
idéer vilka resulterade i en rad olika koncept. Koncepten 
visar inga lösningar i detalj, utan endast grundformer och 
grundläggande funktioner. För att  utvärdera idéerna och 
sortera ut bra koncept för vidareutveckling, bestämdes 
ett  möte med Transient Design där ett  första konceptval 
genomfördes. Under konceptvalet behandlades områden 
som utseende, funktionalitet, konstruktion, tillverkning, 
marknad samt eft erfrågan. De fl esta av koncepten ansågs 
ha potential för vidareutveckling men några bedömdes 
ha större potential än de andra och valdes därför ut för att  
gå vidare med. Vissa koncept ansågs även ha egenskaper 
som kan vara intressanta att  utveckla vidare och tillämpa 
i kommande lösningsförslag. 

Eft er mötet med Transient Design genomfördes metoden 
PMI för att  utvärdera de koncept som valts ut för vidareut-
veckling samt de intressanta egenskaper som identifi erats 
att  vara värdefulla i konceptutvecklingen. PMI står för 
Plus, Minus, Intressant och är en metod som används för 
att  analysera befi ntliga lösningsförslag och dela in dessa i 
positiva, negativa och intressanta aspekter. Dessa aspekter 
kan sedan användas i vidareutvecklingen av lösningsför-
slagen. PMI-tabellen kan ses i bilaga 8.

PMI-tabellen analyserades och egenskaper från de olika 
koncepten valdes ut. Positiva egenskaper tillämpades 
på sämre koncept och negativa egenskaper eliminerades 
genom att  kombinera olika koncept. Generellt ansågs det 
vara positivt med vindkraft verk där befi ntliga vingprofi ler 
kunde användas samt att  runda former skulle vara mer 
att raktiva på marknaden. En bra egenskap ansågs även 
vara att  tre vingar kunde användas, vilket skulle resultera 
i en mer balanserad rotation. Intressanta egenskaper som 
noterades var bland annat att  tre böjda vingar dels ger en 
följsammare gång och dels ger vindkraft verket en snyggare 
design. Att  använda sig av en axel som endast fästs i en 
punkt längst ner på rotorn och inte är helt genomgående 
verkade intressant men samtidigt vara en risk då kraft erna 
skulle bli stora just i kopplingen mellan axel och rotor. 
Samma princip med en fästpunkt i axeln men att  rotorn går 
både uppåt och nedåt var också intressant. Ytt erligare en 
idé som var tänkvärd var att  fästa en ring mellan vingarna, 
vilket skulle stabilisera svaga konstruktioner. Flera idéer 
var både innovativa och roliga men dessa valdes trots allt 
bort eft ersom de inte var realiserbara. 

Utifrån resultatet av PMI samt diskussionerna under 
mötet med Transient Design valdes sju  koncept ut för vi-
dareutveckling. Dessa koncept kan ses i fi gur 39 till höger 
på sidan.

6 Konceptval och konceptutveckling

Figur 39. Koncept för 
vidareutveckling.
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6.2 Konceptutveckling
Efter att konceptlösningarna av intresse valts ut, inleddes en vidareutveckling 
av de utvalda koncepten där alla positiva egenskaper beaktades och togs till-
vara. I detta skede krävdes mer korrekta och avancerade modeller för att kunna 
utvärdera form, funktionalitet och konstruktionslösningar på detaljnivå, därför 
användes CAD-programmet ProEngineer. Koncepten modellerades upp som 
solider med hänsyn till kommande funktionsmodellframtagning. För att ge alla 
koncept rättvisa förutsättningar för utvärdering applicerades samma attribut så 
som material, färg och ljussättning på alla koncepten. 

Även ytterligare information insamlades inom områden som tillverkningspro-
cesser och möjligheter/svårigheter hos konstruktioner så som dimensionering 
av material för tillfredsställande hållfasthetsegenskaper.

Konceptutvecklingen resulterade i nio nya koncept som presenteras nedan.

Figur 40. De nio olika koncepten som uppkom under konceptutvecklingen.
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6.3 Konceptval 2
Eft er konceptutvecklingen krävdes att  på nytt  sortera ut de koncept som ansågs ha 
bäst egenskaper med hänsyn till kravspecifi kationen. För att  underlätt a valet av 
koncept för vidareutveckling utfördes en viktad konceptvalsmatris.

Enligt Cross (2006) används konceptvalsmatriser för att  utvärdera koncept genom 
att  synliggöra styrkor och svagheter hos koncepten. För att  en utvärdering av 
koncepten ska vara möjlig ställs det först upp olika kriterier som koncepten ska 
jämföras och utvärderas mot. Dessa kriterier baseras på krav och mål som ställts i 
kravspecifi kationen. Däreft er skall kriterierna som listats värderas, ges en viktning 
med avseende på hur viktiga de är för produkten och målgruppen.

En viktad konceptvalsmatris tilldelar ett  numeriskt värde till kriterierna och 
betygsätt er koncepten i förhållande till hur väl de uppfyller de olika kriterierna. 
Vid utvärderingen jämfördes de nio olika koncepten från konceptutvecklingen. 
Resultatet av metoden kan ses i  bilaga 9. 

När konceptvalsmatrisen var gjord undersöktes möjligheten att  förbätt ra de starka 
konceptens negativa egenskaper utan att  försämra något av de andra kriterierna. 
Även en granskning av de övriga konceptens positiva sidor gjordes för att  se om 
dessa eventuellt kunde överföras och utnytt jas i kommande lösningsförslag. Där-
eft er bestämdes ett  nytt  möte med Transient Design där resultatet av den första 
konceptutvecklingen visades upp. Vid dett a konceptval valdes tre stycken koncept 
ut utifrån konceptvalsmatrisens resultat samt utifrån diskussionerna kring koncep-
ten. De koncept som valdes ut presenteras nedan.

Koncept 1: K7
K7 var ett  av de två koncept som fi ck högst poäng från konceptvalsmatrisen. Kon-
ceptet har vridna vingar med 90 grader mellan utgångspunkt och slutpunkt. Ving-
arna är tre stycken med 120 grader mellan varje och bidrar till god rotationsbalans 
och mjukare gång. Trots sina vridna vingprofi ler är vingarna relativt enkla i sin ut-
formning och därmed kan tillverknings-
kostnaderna hållas låga vid produktion. 
De vridna vingprofi lerna medför även 
till en eff ektiv att ackvinkel under längre 
tidsintervall för ett  rotationsvarv än raka 
vingprofi ler. I och med att  stagvingarna 
är vinkelräta mot stolpen blir den totala 
sveparean stor och eff ektiviteten hög. 

De rundade hörnen och avsaknaden 
av vingspetsar som skär luft en medför 
att  ljudnivån kan komma att  vara näst 
intill obefi ntlig. Som designelement 
ansågs K7 vara estetiskt tilltalande och 
ha goda förutsätt ningar på marknaden. 
Materialet är tänkt att  vara glasfi ber-
komposit för hög hållfasthet och låg 
vikt i förhållande till pris. Rotorns tota-
la diameter är två meter och ligger där-
med inom tillåtna ramar för bygglov. Figur 41. Koncept 1: K7
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Koncept 2: K8
Det andra konceptet som fi ck högst poäng från konceptvalsmatrisen var K8. Även 
dett a koncept har vridna vingar men i dett a fall är vinkeln mellan startpunkt och 
slutpunkt mindre, endast 60 grader. Konceptet har totalt tre vingar och vilka är 
fördelade med 120 graders mellanrum. 
Även i dett a koncept kan balansen och 
dess rotationsfl öde anses vara mycket 
god. Vingarnas utformning är dock mer 
komplicerade än i koncept K7 vilket 
kan medföra högre produktionskost-
nader och ett  högre pris på marknaden. 
En avvägning måste därför göras i sam-
band med en marknadsundersökning 
för att  avgöra konsumenternas priori-
teringar. Den totala sveparean i dett a 
koncept blir något större än i K7 i och 
med att  stagvingarna sveper utåt och 
förlänger vingprofi lerna vertikalt. Ef-
fektiviteten hos dett a koncept kan dock 
motsvara K7 i och med att  tidsinterval-
let för den eff ektiva att ackvinkeln är 
något mindre per varv. Designmässigt 
ansågs K8 också vara estetiskt tilltalan-
de och ha god potential för den tänkta 
marknaden.

Koncept 3: K9
K9 var det koncept som fi ck tredje hög-
sta poäng från konseptvalsmatrisen. Po-
ängen är dock bara en riktlinje och var 
inte avgörande för valet av K9. Koncep-
tet valdes därför att  det hade den mest 
innovativa utformningen och ansågs ha 
ett  estetiskt värde för den tänkta mark-
naden. Det är svårt att  säga hur K9 står 
sig eff ektmässigt i jämförelse med de 
två andra koncepten men konceptet 
ansågs ändå vara av stort intresse för 
utvärdering och testning. Även K9 har 
tre vingar för en mjukare gång och en 
bätt re rotationsbalans. Vingarna saknar 
dock den vinkel mellan utgångspunkt 
och slutpunkt som de tidigare kon-
cepten har. I K9s fall är det vingarnas 
komplexa form som skapar den vridna 
vingprofi len. Dett a medför även att  den 
totala sveparean blir något större än de 
tidigare två konceptens. Dock medför K9s komplexa former till att  konceptet kan 
bli dyrt att  tillverka samt att  hållfastheten kan äventyras. En ring i mitt en som 
stagar upp vingarna skulle öka hållfastheten men påverka dess estetiska utt ryck.

Figur 42. Koncept 2: K8

Figur 43. Koncept 3: K9
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7.1 Friformsframställning
Under den slutgiltiga fasen av koncept-
utvecklingen gjordes förändringar i kon-
struktionen av koncepten. Dett a gjordes 
för att  anpassa koncepten till metoden 
för framtagning av funktionsmodellerna. 
Förändringarna som gjordes var att  dela 
upp modellerna i moduler som enkelt 
kunde monteras samman i eft erhand. 
Skivor utformades i två delar anpassade 
eft er vinkprofi lernas form. Två skivor 
användes tillsammans för infästning av 
rotorbladen samt för montering på den 
genomgående stolpen där rotorn är upp-
hängd. Skivornas konstruktion ger en 
stum infästning som förhindrar att  ving-
arna rör sig i sidled samt kan stå emot de 
centripetalkraft er som rotorn utsätt s för. 
I och med lösningen att  använda skivor, 
kunde kostnaden för funktionsmodel-
lerna halveras.

För framtagning av funktionsmodel-
lerna användes en teknik som kallas 
SLS (Selektive Laser Sintering). SLS är 
en friformsframställningsmetod (eng. 
Rapid Prototyping), där detaljen skapas 
direkt från ett  CAD-underlag och an-
vänds oft a då detaljens funktion och hållfasthet är viktig. Processen bygger på att  
materialpulver smälts då det med hjälp av en laserstråle värms upp till en viss 
temperatur. Genom att  styra laserstrålen över ett  pulverlager på ett  kontrollerat 
sätt , smälts önskade delar av pulverytan medan övriga områden lämnas. Varje 
sådant skikt med material bygger ca 0,1 mm i höjdled, och på så vis byggs den 
tredimensionella modellen upp lager för lager.

Fyra SLS-modeller konstruerades i skala 1:10 uteft er de CAD-modeller som gjorts 
i ProEngineer och levererades som moduler. På koncept K7 togs en alternativ 
modell fram med två vingar för att  få en reell uppfatt ning om skillnaden i formen. 
Ihopmonteringen utfördes på egen hand av projektgruppen för examensarbetet.

7 Framtagning av modeller

Figur 44. Skiva för montering. Gjorda i 
datorprogramvaran ProEngineer.

Fyra modeller togs i det här skedet fram för att ge en tredimensionell uppfatt-
ning av koncepten som går att vrida, vända och ta på. Alla attribut framhävs 
i detalj och skapar en verklighetstrogen bild av produkten för revidering och 
visualisering. Modellerna gjordes i skala 1:10 på grund av begränsningar i stor-
lek hos den maskin där modellerna tillverkades. 

Resultatet blev mycket tillfredsställande då noggrannheten hos modellerna var 
mycket fin. Vindkraftverkens former och proportioner kunde undersökas på 
detaljnivå och gav designgruppen en mycket bra uppfattning om hur vindkraft-
verken skulle kunna se ut som färdiga produkter. De fyra modellerna som togs 
fram kan ses i figur 45 till figur 48 på nästkommande sida.
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Figur 45. Friformsmodell, koncept K7 
med två vingar.

Figur 46. Friformsmodell, koncept K7.

Figur 47. Friformsmodell, koncept K8. Figur 48. Friformsmodell, koncept K9.
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7.2 FEM-analyser
För att få en bättre uppfattning om vilka material som passar vindkraftverket 
bäst och för att veta var vindkraftverkets svaga punkter fanns utfördes FEM-
analyser (finite element analysis). Med hjälp av CES EduPack (2008) togs ma-
terialdata fram för tre material som ansågs ha bäst egenskaper för produkten. 
De viktigaste egenskaperna att ta hänsyn till var: Densitet, Sträckgräns, Elasti-
citetsmodul och Pris. Approximativ data för de utvalda materialen presenteras 
i tabell 2 nedan.

Tabell 2. Materialdata hämtade ur CES EduPack (2008) för de material som analyserats.
Material Pris E-modul Sträckgräns Densitet

Glass Fiber
   - Epoxy SMC 30kr/kg 21 GPa 150 MPa 1650 kg/m3

   - Biaxial Lamina 200kr/kg 26 GPa 440 MPa 1850 kg/m3

Carbon Fiber
   - Epoxy SMC 138kr/kg 110 GPa 245 MPa 1550 kg/m3

   - Biaxial Lamina 355kr/kg 66 GPa 760 MPa 1575 Kg/m3

Glass Fiber Epoxy SMC är en glasfi berarmerad 
epoxiplast. I dett a material ligger hackade glasfi brer 
utspridda i epoxin, vilket resulterar i att  materialet 
är isotropt d.v.s. det har samma egenskaper i alla 
riktningar. Dett a material har sämst hållfasthets-
egenskaper av de material som valts ut till analy-
serna och samtidigt det billigaste.

Glass Fiber Biaxial Lamina är också en glasfi ber-
armerad epoxiplast. Dett a material består dock av 
epoxi med en glasfi bermatt a. Glasfi bermatt an har 
långa fi brer i två riktningar med 90 graders inbör-
des vinkel. Dett a material är inte helt isotropt men 
har goda hållfasthetegenskaper i båda riktningar.

Carbon Fiber Epoxy SMC är en kolfi berarmerad 
epoxiplast. Materialet består av hackad kolfi ber i 
epoxiplast och är även dett a ett  isotropt material. 
Materialet har en hög hållfasthet. 

Carbon Fiber Biaxila Lamina är en kolfi berarme-
rad epoxiplast. Materialet är en kolfi bermatt a i 
epoxiplast. Glasfi bermatt an har långa fi brer i två 
riktningar med 90 graders inbördes vinkel, vilket 
ger goda hållfasthetsegenskaper men samtidigt blir 
materialet dyrt.

Aramidfi berarmerad epoxiplast togs inte med 
eft ersom materialegenskaperna inte passar till än-
damålet. Materialet har hög slagseghet vilket inte 
krävs i konstruktionen av vingar och dessutom är 
materialet dyrare än glasfi ber och kolfi ber. Figur 49. FEM-analyser.
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Materialdatan matades in i FEM-modulen i ProEngineer. Förutom materialdatan 
behöver programmet även veta vilken kraft  objektet belastas med. I vindkraft verken 
beror belastningen främst på centripetalkraft en som orsakas när vindkraft verket 
roterar. Centripetalkraft en beror på varvtal och massa, ju högre varvtal och högre 
massa desto högre centripetalkraft . Den tänkta rotationshastigheten för vindkraft -
verket är 400 varv/minut vilket motsvarar ca 42 radianer/sekund.

Resultat
Analyserna tyder på att  alla vindkraft verken är svaga i samma punkt, nämligen där 
vingen böjs som mest (se fi gur 50). Då analyserna utförts med en ihålig vingprofi l 
med 5 mm tjocklek blir det belastningar på insidan av materialet vilket är svårt att  
upptäcka. När belastningen på vindkraft verken jämfördes med de olika sträck-
gränserna konstaterades att  för alla material förutom Carbon Fiber Biaxial Lamina 
blev belastningar i vingarna högre än vad materialet tål. Analyserna visar även att  
vingarna på alla koncepten förskjuts lite på grund av centripetalkraft en (se fi gur 51). 
För ätt  lösa problemet med hållfastheten och för att  minska förskjutningen krävs det 
någon form av förstärkning för att  vingarna ska hålla, till exempel kan materialet 
förstärkas lokalt med ett  annat material eller så kan en profi l inuti vingen användas. 
På dett a sätt  ökas hållfastheten utan att  öka vikten mer än nödvändigt. I bilaga 10 
visas data från analyserna. 

K9 har komplicerade former vilket leder till att  dett a koncept generellt utsätt s för 
störst påfrestningar och för att  K9 ska hålla behöver vingarna tillverkas i Carbon 
Fiber Biaxial Lamina, vilket resulterar i dyra materialkostnader. Ska billigare mate-
rial användas behövs rejäla förstärkningar eller till och med en ring som låser fast 
vingarna i varandra i vingspetsarna. Dock blir vindkraft verket tyngre och därmed 
också mer svårstartat.

Koncepten K7 och K8 är möjliga att  tillverka i Glass Fiber Biaxial Lamina. Dock 
klarar materialet inte av de spänningar som uppstår, som vingprofi len är utformad 
i analyserna, såvida de inte förstärks. Alternativt kan K7 och K8 tillverkas i Carbon 
Fiber Biaxila Lamina, vilket skulle ge en stabil konstruktion som klarar hållfasthets-
gränserna med god marginal men resulterar i högre kostnader.

Materialen Glass Fiber Epoxy SMC och Carbon Fiber Epoxy SMC bör inte användas 
då de är alldeles för svaga och skulle kräva mycket förstärkningar. 

Figur 50. Förstoring av problemområdet 
för K9. Maxbelastningen är på insidan 
och syns ej på bild.

Figur 51. Förskjutning hos vingprofi l för Kon-
cept K7. Den prickiga linjen visar obelastad 
vinges position.
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8.1 Konceptutveckling för produktion
De slutgiltiga koncepten har utformats som helhetslösningar, färdiga för till-
verkning och montering hos kund. Vingarnas utformning är den samma som för 
funktionsmodellerna.  Vinginfästning samt montering på stolpen har utformats 
för att passa en fullskalig tillverkning. Även stolpen med kullager, koppling 
till generator och dess placering, montering mot vägg alternativt fristående 
uppställning har beaktats och utformats.

Beslut om att utnyttja modulsystemet istället för att tillverka  hela rotorpaketet i 
ett stycke togs i och med att produktionskostnaderna kan hållas lägre och därav 
också priset på produkten. Även fraktkostnaderna och i sin tur miljöpåverkan 
påverkas positivt i och med detta. Modulerna kan enkelt monteras samman och 
tas isär på plats för installation.

Som slutgiltiga koncept har tre stycken rotoralternativ utformats men med sam-
ma uppbyggnad och funktionalitet i och med att samma vingprofil och kompo-
nenter i övrigt används för alla tre koncept. Det som skiljer dem åt är designen, 
deras estetiska uttryck samt i viss mån effektivitet. 

Figur 52. De tre slutgiltiga koncepten. Från vänster: K8, K7, K9

8 Slutgiltiga koncept
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Det första av de tre slutgiltiga koncepten är koncept K7. Designen är stilren med 
raka stag ut från stolpen och mjuka former på vingarna. Tre vingar med 120 gra-
ders mellanrum bygger upp den estetiskt symmetriska rotorn. Vingarna är vridna 
runt centrumaxeln med 90 grader mellan utgångspunkt och slutpunkt, och bidrar 
till en god rotationsbalans och en mjukare gång. Den totala diametern på rotorn 
är 2 meter och höjden 1,8 meter, den totala sveparean blir därför 3,6 kvadratmeter.  

Trots de organiska formerna och vridna vingprofi lerna är vingarna relativt enkla i 
sin utformning. Dett a är positivt på grund av att  tillverkningen blir enklare vilket 
medför ett  lägre pris för produkten på marknaden. 

K7 har en god aerodynamik med litet luft motstånd trots en stor lyft kraft . De ho-
risontella stagen som fäster vingarna på stolpen har en symmetrisk profi l med en 

Figur 53. Koncept 1: K7.

Koncept 1: K7
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droppform som enkelt kan glida genom vinden med så lite påverkan i vindfl ö-
det som möjligt. Vingarna i sin tur är utformade samt vinklade för bästa möjliga 
framåtdrivande kraft  i förhållande till rotorns storlek och utformning. Att  vingarna 
även är vridna runt centrumaxeln medför att  den eff ektiva att ackvinkeln får ett  
längre tidsintervall per rotationsvarv vilket i sin tur medför mindre belastningar på 
vindkraft verket och en mjukare rotation då rotationen hela tiden drivs på av den 
framåtdrivande kraft en. 

K7 kan ha goda förutsätt ningar på marknaden i och med sin innovativa och framåt-
drivande utformning. Dess estetiska utt ryck skiljer sig från dagens vertikala vind-
kraft verk och markant från dagens horisontella vindkraft verk. Designen och de 
organiska formerna utgör ett  designelement som kan förmedla en värdefull grön 
profi lering både för privatpersoner och företag.

Figur 54. Koncept 1: K7 i miljöbild.



 

37
Gustaf Ljunglöf 
Jan Toivonen

Designingenjörsprogrammet
Småskaligt vindkraft verk med vertikal rotor

Det andra av de tre slutgiltiga koncepten är koncept K8. K8 har även det tre vingar 
med 120 grader mellan varje vinge och som vrider 90 grader runt centrumaxeln. 
Dock är vingarna på K8 vridna bakåt så att  toppen av vingen leder rotationen. 
Dett a medför ett  mer aggressivt utt ryck hos designen och skapar en känsla av fart-
fylldhet. Huruvida dett a påverkar rotorns eff ektivitet är dock svårt att  avgöra utan 
utförliga tester i fullskala. 

Till skillnad från koncept K7 så har K8 inte raka stagvingar ut från stolpen, utan 
istället utåtbuktande ändar med stora runda former. De organiska och naturliga 
kurvorna ger vindkraft verket en känsla av ett  äpple i formen och medför en design 
utan skarpa hörn eller raka element, förutom de horisontella stagen som fäster 
vingarna på stolpen och som är detsamma för alla tre slutkoncepten. I och med 

Figur 55. Koncept 2: K8.

Koncept 2: K8
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Figur 56. Koncept 2: K8 i miljöbild.

att  vingarna buktar utåt, ökar även vingarnas längd i förhållande till den totala 
diametern på rotorn som är två meter. Dett a skapar en större sveparea för vinden 
att  passera rotorn på och även en större framåtdrivande kraft  då den eff ektiva at-
tackvinkeln får ett  längre tidsintervall per rotationsvarv. 

De mer komplexa formerna hos koncept K8 kan dock vara negativt vid tillverk-
ning av produkten. Komplexiteten försvårar tillverkningsprocessen vilket leder 
till ökade tillverkningskostnader och i slutänden ett  högre pris för produkten på 
marknaden. En mer konstnärlig och kreativ design kan dock skapa ett  mervärde på 
marknaden om designen kan tilltala fl er potentiella kunder och öka försäljningen 
av produkten. I så fall kan priset på produkten motiveras med dess att raktivitet och 
tilltalande att ribut som skiljer sig markant från dagens vindkraft verk. 
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Det tredje och sista konceptet, K9, har ett  formspråk som skiljer sig en del från de två 
tidigare koncepten. Formspråket är mer speciellt och okonventionellt med de pil-
formade vingarna som ger vindkraft verket ett  snabbare och mer aggressivt utt ryck. 
Med undantag av pilspetsen har vindkraft verket runda och mjuka former. 

Liksom tidigare koncept har K9 tre vingar med 120 graders mellanrum. Vingarna 
är vridna framåt i rotationsriktningen och följer den cirkulära bågen runt vind-
kraft verket. Vingarna vrids framåt 60 grader innan de vrids tillbaka symmetriskt 
med motsatt a delen av vingen. Tack vare vridningen av vingarna genererar vind-
kraft verket kraft  till ungefär hälft en av rotationstiden. Vingprofi len följer vridning-
en och det ger en bra att ackvinkel längs hela vingens längd. 

Som K9 ser ut idag är rotorn relativt låg jämfört med de andra koncepten. Den har 
dock samma rotordiameter på två meter vilket leder till att  den får en relativt liten 

Figur 57. Koncept 3: K9.

Koncept 3: K9
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Figur 58. Koncept 3: K9 i miljöbild.

sveparea. I urbana miljöer kan den låga rotorhöjden vara en fördel när vindkraft -
verket placeras mot en vägg, då rotorn kan uppfatt as mindre störande för omgiv-
ningen. Rotorn kan formges med en högre höjd vilket skulle förändra utseendet 
ganska markant. Hur eff ektiviteten skulle förändras i och med denna förändring 
går bara att  styrkas med hjälp av tester.

Vingarnas utformning för konceptet K9 kan resultera i att  tillverkningen blir svåra-
re jämfört med K7 och K8. Vindkraft verket kan komma att  behöva förstärkningar i 
de svagaste delarna hållfasthetsmässigt samt att  komplexiteten hos vingarna med-
för en försvårad tillverkning även fast vingarna kan tillverkas separat.

K9 kan ha hög potential på marknaden i och med sina innovativa former och att ri-
but som gör att  konceptet skiljer sig avsevärt från dagens vindkraft verk.
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8.2 Detaljlösningar

Infästningskomponent/vinginfästning/infästning
Rotorn tillverkas i delar, dett a för att  förenkla tillverkning och frakt. Rotorn be-
står av en övre stolpe, infästningskomponenter och de tre vingarna. I ändarna 
av stolpen sitt er skivor fastsvetsade som sedan skruvas fast i infästningskompo-
nenterna (se detaljbild 2 i fi gur 59). Vingarna skruvas i sin tur fast i infästnings-
komponenterna. Infästningskomponenterna är formade eft er vingprofi lerna så 
att  övergången mellan vingarna blir mjuk och aerodynamiken hålls optimal (se 
detaljbild 1 i fi gur 59).

Rullningslager
För att  eliminera vibrationer och ge rotorn en stabil gång används två rullningsla-
ger, ett  i vardera änden av stolpen. Rullningslagrena dimensioneras eft er stolpen 
och drivaxeln (se detaljbild 5 i fi gur 59). 

Drivaxel 
Eft ersom generatorn valts att  placeras på marknivå krävs en axel som överför 
kraft en mellan rotor och generator. Denna axel är tillverkad i stål och för att  
minska vikten av konstruktionen används ett  rör (se detaljbild 5 i fi gur 59). 

Fastmontering
Vindkraft verket har konstruerats för olika typer av placering beroende på vad 
som eft erfrågas av kunden. Placering kan ske mot en husvägg på en villa, fritt  stå-
ende på marknivå eller ståendes på ett  plant hustak till exempel på ett  hyreshus. 
Beroende på om vindkraft verket ska stå mot en vägg eller om den ska stå fritt  har 
två varianter på fastsätt ning konstruerats. Ska vindkraft verket monteras mot en 
vägg har stag konstrueras som håller fast konstruktionen (se detaljbild 3 i fi gur 
59). Stagen kan fl ytt as och spännas fast på valfri höjd. Ska vindkraft verket däre-
mot stå fritt  krävs ett  stabilt fundament av till exempel betong. Vindkraft verket 
skruvas fast i fundamentet och spänns sedan fast i marken med fyra vajrar som 
sitt er fast i öglor på stolpen under rotorn (se detaljbild 5 i fi gur 59).

Generatorhus
Generatorhuset är en enkel konstruktion vars främsta syft e är att  hålla upp hela 
vindkraft verket. Generatorhuset skyddar även generatorn och är konstruerad så 
att  generatorn kan plockas ut utan problem. Även denna är av stål och för snyggare 
utseende, som matchar resten av vindkraft verket, används en vit plastkåpa som lätt  
kan lyft as när generatorn ska monteras eller demonteras (se detaljbild 4 i fi gur 59).

Nedre stolpen
Som stolpe har valts att  användas stålrör med en ytt erdiameter på hundra milli-
meter. Stål har goda hållfasthetsegenskaper samt är billigt och enkelt att  tillverka. 
För att  få ett  rent utseende målas stolpen i samma vita färg som rotorn har. I nedre 
ändan av stolpen är en skiva fastsvetsad som skruvas fast i generatorhuset (se 
detaljbild 4 i fi gur 59).

Axelkoppling
För att  koppla ihop generator och drivaxel används en axelkoppling. En axel-
koppling möjliggör ihopkoppling av två axlar med olika diametrar och eft ersom 
axlarna spänns fast i axelkopplingen med skruvar kan konstruktionen lätt  tas isär 
om så önskas (se detaljbild 6 i fi gur 59).
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Figur 59. Vindkraft verket K7 i sin helhet samt detaljbilder på gemensamma konceptlösnin-
gar för alla tre koncepten. 
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Vingprofi l
Vi utgick från en vingprofi l som utvecklats av Ulf Bolumlid, konstruktör av 
vindkraft verk. Vingprofi len skalades ned och anpassades till de vindkraft verk vi 
konstruerat. Samma profi l används på alla tre av våra koncept. Profi len är ganska 
tunn i förhållande till längden, vilket är passande för ett  vindkraft verk som har hög 
rotationshastighet. Dock måste materialegenskaperna noga beaktas i dett a fall och 
profi len dimensioneras utifrån önskade hållfasthetsegenskaper. För att  öka hållfast-
heten i vingarna används en fyrkantig profi l inuti vingprofi lerna.

För att  vindkraft verket ska bli så eff ektivt som möjligt används förutom ovannämnd 
vingprofi l även en profi l som är symmetrisk och har en droppform. Denna profi l 
låter vinden passera med minimalt motstånd och används på de delar av vingen som 
har till funktion att  enbart hålla fast de delar som genererar lyft kraft .

Material i vingprofi l
Materialvalet baseras på resultatet från de hållfasthetsberäkningar som tidigare gjorts 
i programvaran ProEngineer. Resultatet från beräkningarna visade att  glasfi ber har de 
hållfasthetsegenskaper som krävs för en hållbar konstruktion samtidigt som vikten 
kan hållas låg men att  det då inte fi nns några säkerhetsmarginaler alls med den tjock-
lek på 5 mm som använts vid beräkningarna. Kolfi ber har en högre hållfasthet samt nå-
got lägre vikt men ett  högre pris. Dock skall kolfi ber beaktas vid valet av material, som 
lokal förstärkning eller helhet. Vid vingprofi ler med förstärkning i form av genomgå-
ende fyrkantsprofi l har glasfi ber de egenskaper som krävs. Fyrkantsprofi len tillverkas 
i samma material som vingprofi len. Den glasfi berkomposit vi valt att  använda är en S-
glasfi ber i väv med biaxial struktur, armerad med epoxikomposit. Materialet är mycket 
hållfast i förhållande till sin densitet och relativt billigt. 

Figur 60. Vindkraft verket i sin helhet och detaljbilder på konceptlösningarna.

Figur 61. Vindkraft verket i sin helhet och detaljbilder på konceptlösningarna.
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Generator
Vid valet av generator måste aspekter som vindförhållanden och förväntat varvtal 
noga beaktas. Storleken på generatorn måste även anpassas eft er rotorns eff ektivitet 
och egenskaper. För ett  vindkraft verk av typen VAWT som har en hög rotations-
hastighet passar en permanentmagnetiserad direktdriven synkron generator bäst. 
Den synkrona generatorn genererar ström i ett  brett  varvtalsregister och kan börja 
generera redan vid låga varvtal, vilket är bra på grund av att  vertikala vindkraft verk 
inte roterar med en konstant rotationshastighet. Det anpassar sig istället till rådande 
vindförhållanden utan pitch-mekanismer eller växlar som ställer in rotorn eft er 
vinden eller bromsar rotorn vid för höga vindhastigheter. Vertikala vindkraft verk 
roterar snabbare vid höga vindar och saktar in vid avtagande vindhastigheter. Dett a 
medför att  generatorn måste anpassa sig till rotorns rotation som hela tiden varierar. 

Att  använda sig av en permanentmagnetiserad generator är fördelaktigt i och med 
att  generatorn magnetiserar sig själv, vilket gör att  den inte behöver någon start-
ström vilket också ställer mindre krav på inkopplingsstället. Genom att  använda 
permanentmagneter kan man bygga en mer kompakt maskin, som dessutom får 
högre verkningsgrad.

För att  vinkraft verket skall vara självstartande är ett  krav att  generatorn har en låg 
utväxling och själv är lätt startad. Generatorns storlek får heller inte vara överdimen-
sionerad i förhållande till rotorns storlek. Större generator kräver ett  större moment 
för att  drivas. Passande storlek för vårat vindkraft verk skulle vara en generator med 
eff ekt mellan 1000W och 2000W på grund av rotorns diameter på två meter.

Vi har valt att  använda synkrongene-
ratorn GL-PMG-1800 med en eff ekt 
på 1800W från Ginlong Technologies 
(Ginlong Technologies, 2006a). Denna 
typ av generator kan leverera ström 
redan vid en rotationshastighet på 50 
varv per minut (RPM) och ända upp 
till 550 RPM. Vid 350 RPM ger den en 
eff ekt på 1000W (se fi gur 62). Valet att  
inte använda en större generator som 
kan ge en högre eff ekt grundar sig på 
att  vindkraft verken har en relativt li-
ten diameter och roterar därför med 
en hög hastighet. En större generator 
har ett  smalare varvtalsregister som 
dessutom är lägre och inte fungerar vid höga rotationshastigheter.

En liten generator med låg nominell eff ekt i kW (den högsta eff ektiva eff ekten) 
kräver mindre kraft  för att  rotera än en stor generator. Om man använder sig av 
en stor rotor tillsammans med en liten generator kan vindkraft verket producera 
elektrisk kraft  redan vi mycket låga varvtal men å andra sidan vara ineff ektivt vid 
höga varvtal då endast en liten mängd av energin i vinden kan tas tillvara på. En 
stor generator kommer att  vara mycket eff ektiv vid höga varvtal men inte fungera 
alls vid låga, vilket inte är bra med tanke på att  vårat vindkraft verk är anpassat till 
urbana miljöer eller miljöer med turbulensbildande omgivning där vinhastigheten 
vanligtvis är lägre. För att  på bästa sätt  utvinna energin ur vinden på en plats krävs 
därför att  man studerar vindens egenskaper på platsen och sedan bestämmer gene-
ratorns storlek i förhållande till rotorns egenskaper.

Figur 62. Eff ektkurva för vald synkrongenera-
tor (1800W) (Ginlong Technologies, 2006b).



 

45
Gustaf Ljunglöf 
Jan Toivonen

Designingenjörsprogrammet
Småskaligt vindkraft verk med vertikal rotor

Den synkrona generatorn är heller inte beroende av ett  fast varvtal för att  leverera 
ström. Dett a är givetvis en fördel med tanke på att  vinden inte är konstant. I och 
med dett a har den heller inga problem med turbulens utan tar hand om vindbyar 
med att  tillfälligt öka varvtalet och därmed eff ektutt aget. Den synkrona generatorn 
levererar dock en blandad kvalité av energi då både spänning (V) och frekvens (Hz) 
hela tiden varierar. Idag fi nns dock utrustning för att  kunna likrikta denna ström 
och däreft er på elektronisk väg fasa in den på elnätet med mycket hög precision.

Valet av en direktdriven synkron generator grundar sig även i att  den inte krä-
ver varken växellåda eller mekanisk broms vilket medför en enklare konstruktion 
av vindkraft verket med färre rörliga delar, mindre underhåll och en mer pålitlig 
bruklighet. Dett a medför även att  den synkrona generatorn mekaniskt sett  är helt 
tysta samt att  den kan placeras på marknivå i stället för högt upp i ett  torn vilket är 
fördelaktigt vid eventuella reparationer.

Generatorn som valts är optimerad för nätanslutning och har hög verkningsgrad 
på grund av låga mekaniska energiförluster. Ytt re höljet är tillverkat i aluminium-
legering och behandlat för att  stå emot korrosion och oxidation. Dess vikt är 18 kg 
och dess diameter 265 mm. Generatorn är även elektriskt säkerhetsklassad (klass 1) 
för att  förhindra elektriska stötar samt för att  klara kortvariga kortslutningar.

Figur 63. Vald synkrongenerator med en eff ekt på 1800W (Ginlong Technologies, 2006a).

Färg
Ytskiktet på vindkraft verken är belagt med en vit, halvmatt  Gelcoat som inte avger 
några störande refl ektioner. Den bildar ett  mycket fi nt glasartat ytskikt som skyd-
dar mot fukt, UV-strålning samt mekaniska ytskador. Ytskiktet ger ett  mycket att -
raktivt utseende samtidigt som den fi na ytfi nishen medför minimala eff ektförluster 
på grund av friktion hos materialet. Gelcoaten appliceras i samband med framställ-
ningen av vingprofi lerna. Vindkraft verkets övriga komponenter färgas även vita 
för att  skapa enhetlighet och ett  genomgående designutt ryck.

Vindkraft verkets färg bestämdes till vit för att  inte sticka ut från omgivningen. Fär-
gen är neutral och behöver inte anpassas till platsen för montering. Det är dock tek-
niskt sett  möjligt att  färga ytan i en annan färg. Ytan på vindkraft verket är halvmatt  
för att  inte refl ektera omgivningen eller solens strålar, något som kan anses som 
störande för människor i vindkraft verkets närhet.
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Projektet började med en omfatt ande förstudie för att  så grundligt som möjligt ska-
pa en kunskap om teorin bakom vindkraft ens teknologi. Kunskapen vi erhöll förde 
vi sedan vidare till idégenereringsfasen där utformningen av vindkraft verket tog 
fart. Koncepten utvecklades vidare och resulterade i tre slutgiltiga koncept.

Det som skiljer våra tre slutgiltiga koncept åt är främst det estetiska. Vi valde att  
utveckla tre stycken olika formspråk på grund av att  vi ville expandera kundseg-
mentet och skapa en produkt som tilltalar olika typer av kunder med olika prefe-
renser. Konceptet K7 har utformats för att  tilltala en bred målgrupp som uppskat-
tar de estetiskt avskalade och enkla men samtidigt vackra att ributen.

Konceptet K8 har ett  mer organiskt och kreativt formspråk som står ut från om-
givningen. Dess runda svepande ytor och vridna vingprofi ler skapar en design 
som skiljer sig markant från dagens vindkraft verk. 

Koncept K9 är det koncept som skiljer sig mest från dagens vindkraft verk. Form-
språket är innovativt, futuristiskt och förmedlar en känsla av fartfylldhet och 
eff ektivitet.

Alla tre koncept förmedlar olika känslor när det kommer till formspråk och de-
sign. Det som dock förenar dem och som varit det centrala genom hela projektet 
är att  kombinera design med funktionalitet. Funktionaliteten får inte äventyras 
men produkten skall samtidigt vara estetiskt tilltalande för att  kunna ha potential 
på marknaden. Denna problematik har varit det absolut svåraste genom hela pro-
jektet och har i stor utsträckning begränsat resultatet. De tre koncepten har givet-
vis viss skillnad i prestanda och eff ektivitet, men utan utförliga tester i fullskala 
är det omöjligt att  sia om huruvida de presterar bra eller mindre bra.

Våra vindkraft verk fyller ett  behov av det slag som eft erfrågas på marknaden 
idag, ett  miljövänligt alternativ för elproduktion med avseende på privatperso-
ner. Att  vara först på marknaden med en produkt som skapar ett  begär är det för-
sta steget. När produkten fått  grund och konceptet blivit accepterat skall energin 
läggas på att  utveckla produkten optimalt. Våra tre vindkraft verk fyller behovet 
av en produkt som visar på människors miljömedvetenhet och ställningstagan-
den gentemot vår framtid på jorden. Oavsett  om du vill minska på dina energi-
kostnader per år eller enbart profi lera dig eller ditt  företag på ett  miljövänligt sätt  
så tillgodoser alla våra tre koncept denna önskan. 

Vi anser att  våra vindkraft verk har stor potential på marknaden. Vidareutveck-
ling är nästa steg med utförligare tester i fullskala för att  förfi na och optimera 
vindkraft verken, men som produkt anser vi ha lyckats skapa något som inte ex-
isterar idag.

För att  produkten skall vara lönsam måste tillverkningskostnaden noga beaktas. 
En mer komplex form hos rotorn innebär ett  högre tillverkningskostnad och där-
av också ett  högre pris på marknaden. För att  produkten då skall bli ekonomiskt 
lönsam på sikt krävs att  dess prestanda och eff ektivitet är hög, vilket kan även-
tyras av produktens utformning. Är designen viktigare än priset på produkten? 
Vad som väger tyngst hos en potentiell kund, produktens estetik eller funktiona-
litet är något som noga måste beaktas innan ställningstagande tas om vilken av 
våra koncept som har störst potential på marknaden.

9 Diskussion
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Den eff ekt som går att  utvinna ur vinden beror till stor del på vilken generator 
man väljer att  använda. Generatorns storlek måste vara i förhållande till rotorns 
storlek och eff ektivitet samt genomsnitt liga vindförhållanden för platsen för vind-
kraft verket. Valet av generator vi gjort baseras på en placering av vindkraft verket 
i urban miljö eller miljö med närliggande element. En sådan placering medför 
en medelvind som är lägre än till exempel högt uppe på ett  tak eller område fritt  
från omgivande element. Skall vindkraft verket placeras på ett  sådant ställe kan 
en större generator mycket väl användas och på så sätt  kan mer eff ekt utvinnas. 

Den generator vi valt att  använda är anpassad för höga rotationshastigheter och 
har samtidigt ett  brett  varvtalsregister. Att  vi valt en mindre generatormodell 
grundar sig på att  vi strävat eft er att  vindkraft verket skall vara självstartande i 
låga vinhastigheter. En större generator kräver ett  större moment för att  startas 
och drivas. Även priset har varit en avgörande faktor i valet av generator. En 
större generator har ett  högre pris och eft ersom vi velat skapa en produkt som är 
så billig och enkel som möjligt valdes den mindre och billigare generatortypen.

Storleksmässigt har vindkraft verket begränsats av dagens lagstift ning vad gäller 
bygglov. Rotorn har en diameter på två meter vilket är gränsvärdet idag. Dett a 
betyder att  vindkraft verket uppfyller de krav som gäller för bygglov och kan an-
ses vara bygglovsfri. Dock har samtal med kommunen i Skövde visat att  bygglov 
ges från fall till fall och att  inga generella regler kan påvisas oavsett  vad som står 
i lagboken. Beslutet grundar sig på omgivande miljöbild samt huruvida vind-
kraft verket passar in i omgivningen. Vad som dock ligger till våra vindkraft verks 
fördel är att  de är estetiskt tilltalande samt att  de står för något miljövänligt och 
positivt, vilket i stor utsträckning eft erfrågas idag. Enligt kommunen i Skövde 
kan en stadsbild med vindkraft verk av den typ som vi utvecklat vara fördelaktigt 
och skapa bra profi lering, och på så sätt  ha större chans att  bli beviljat. Även det 
lagförslag som skall tas ställning till senare i år kan komma att  lätt a lagstift ningen 
för privat vindkraft  och på så sätt  gynna vår produkt.

Konstruktionsmässigt har vi valt att  använda en genomgående stolpe för alla tre 
av våra vindkraft verk. Infästning sker på två ställen på stolpen med brett  avstånd 
mellan varje vilket medför att  belastningarna blir mycket små i förhållande till att  
bara använda en infästningspunkt.

I och med att  våra vindkraft verk har tre vingar som alla är vridna runt rotorns 
centrumaxel kan en stabilare och mjukare gång uppnås med god balans. Den 
mjukare rotationen samt avsaknaden av vingspetsar som skär vinden och skapar 
virvelvindar, medför att  vindkraft verket blir mycket tystare än konventionella 
horisontella vindkraft verk. Ljudnivån hos våra vindkraft verk antas vara näst in-
till obefi ntlig.

Utifrån de hållfasthetsberäkningar på olika material vi gjort i programvaran Pro-
Engineer har vi kunnat dra slutsatsen att  glasfi ber har de egenskaper som krävs 
men att  det då inte fi nns någon säkerhetsmarginal alls. Skall hållfastheten säker-
ställas anser vi att  någon typ av förstärkning måste beaktas, antingen i typ av 
en genomgående fyrkantsprofi l inuti vingprofi len eller genom att  använda ett  
starkare material till exempel kolfi berlaminerat epoxi. Förstärkningen behöver 
inte täcka in hela vingprofi len utan kan appliceras lokalt för tillfredsställande 
resultat. 



 

Gustaf Ljunglöf 
Jan Toivonen

Designingenjörsprogrammet
Småskaligt vindkraft verk med vertikal rotor 48

Att  använda kolfi ber istället för glasfi ber medför även att  vikten kan hållas lägre, 
då kolfi ber både har en lägre densitet än glasfi ber samtidigt som kolfi ber har en 
högre hållfasthet och behöver inte utnytt ja samma mängd material för likvärdig 
hållfasthet hos glasfi ber. Låg vikt medför att  en större eff ekt kan utvinnas ur vind-
kraft verket då vindens energi istället kan nytt jas åt en högre rotationshastighet. 

I uppdraget det här examensarbetet berört bestod att  ta fram fästanordningar för 
infästning av vindkraft verket mot en husvägg eller på fristående stolpe. För att  
bredda kundnytt an beslöt vi att  utforma både och. Designen på stagen motsvarar 
designen i övrigt hos vindkraft verket för att  på så sätt  bibehålla enhetligheten 
i konceptet. I de fall då stagen kan användas medför dett a att  alla vajrar samt 
fundamentet av betong inte behövs, som annars krävs för stabilitet och balans då 
vindkraft verket har en fristående placering. Vindkraft verket får ett  rent designut-
tryck som särskiljer sig från vindkraft verk idag, inte enbart hos rotorn utan även 
som helhet.

Idag fi nns ett  utbrett  behov av miljövänlig energi och grön profi lering både hos 
privatpersoner och mindre företag. Fler och fl er vill ta sitt  ansvar för miljön och 
göra vad de kan för att  inte påverka miljön negativt. I och med våra vindkraft verk 
kan fl er människor ta sitt  ansvar och göra en skillnad, något som eft erfrågas i 
stor utsträckning på marknaden. Inga liknande vindkraft verk fi nns på markna-
den idag, varken storleksmässigt eller designmässigt. Inget annat vindkraft verk 
riktar sig till privatpersoner och deras behov, för det egna hushållet eller det lilla 
företaget.
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Draghållfasthet
Nedan plott as en jämförelse mellan draghållfastheten för olika konstruktionsmaterial där stap-
larna visar inom vilket område som draghållfastheten för materialet kan variera mellan. För fi ber-
kompositer är skillnaderna oft a större än för andra konstruktionsmaterial då många faktorer styr 
materialets totala egenskaper: fi berriktningen, fi berhalten, längden på de ingående fi brerna men 
även den lamineringsmetod som fi berkompositen har tagits fram med (Viebke, 2003).

Oft a är hållfasthetsegenskaperna i förhållande till materialets densitet intressantare än materialets 
faktiska egenskaper. Om ett  material har lägre densitet kan dimensionerna ökas utan att  vikten 
ökar vilket kan ge en starkare konstruktion. Nedan plott as därför den relativa draghållfastheten, 
dvs. draghållfastheten dividerat med densiteten för materialet (Viebke, 2003).

 

Bilaga 7 - Materialegenskaper

Graf 1. Draghållfasthet för olika material (Viebke, 2003).

Graf 2. Relativ draghållfasthet (draghållfasthet dividerat med densitet) för olika material (Viebke, 2003).
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E-modul
Elasticitetsmodulen för ett  material är vid dimensionering ibland viktigare än draghållfastheten. 
Nedan plott as därför E-modulen för några konstruktionsmaterial. Samma som vid draghållfast-
heten så skiljer E-modulen mellan olika kompositer med samma fi ber beroende på kompositens 
uppbyggnad och lamineringsmetod (Viebke, 2003).

 

Även då det gäller E-modulen för olika material är oft a egenskaperna i förhållande till densiteten 
intressantare än materialets faktiska egenskaper. Därför plott as nedan den relativa E-modulen för 
olika konstruktionsmaterial, dvs. E-modulen dividerat med materialets densitet (Viebke, 2003).

Graf 3. E-modul för olika material (Viebke, 2003).

Graf 4. Relativ E-modul (E-modul dividerat med densitet) för olika material (Viebke, 2003).
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Koncept Positivt Negativt Intressant
+ Stor sveparea.
+ Inga vingspetsar.
+ Tre vingar ger bra 
balans.
+ Hög verkningsgrad 
kan nås.

- Tråkig design.
- Finns redan liknande.

• Bra aerodynamiska 
egenskaper och 
stora möjligheter 
till hög verknings-
grad.

• Existerande ving-
profi ler kan använ-
das.

• Enkel att  tillverka.
+ Innovativ design. - Hållfasthet kan vara 

problematisk vid höga 
varvtal.
- Vingspetsar som 
höjer ljudnivån.
- Risk att  de horison-
tella vingarna bromsar 
upp.
- Dålig balans.

• Nytänkande de-
sign.

• Hållfastheten kan 
höjas genom stag 
eller ring.

+ Rätt  att ackvinkel 
under längre tid.
+ Stabilare gång.
+ Snygg design som 
kan vara att raktiv för 
marknaden. 
+ Inga vingspetsar.
+ Balanserad.

- Finns liknande idag.
- Kan vara svår/dyr att  
tillverka.

• Intressant design.
• Aerodynamiskt 

nytänkande.
• Inga vingspetsar 

medför tystare 
gång.

• Spiralgående blad 
ger stabilare gång 
och minimala vi-
brationer.

+ Snygg design som 
kan vara att raktiv för 
marknaden. 
+ Inga vingspetsar.
+ Ingen stång i mitt en 
av rotorn kan minska 
störande turbulens för 
vingarna. 

- Två vingar ger oba-
lanserad gång.
- Höga påfrestningar 
på vridpunkten på 
stången.

• Intressant design.
• Existerande ving-

profi ler kan nytt jas 
i viss mån.

• Kan tillverkas i ett  
stycke.

+ Snygg design som 
kan vara att raktiv för 
marknaden. 
+ Rätt  att ackvinkel 
under längre tid.

- Låg verkningsgrad.
- Hållfasthet kan vara 
problematisk vid höga 
varvtal.

• Kan modifi eras för 
högre verknings-
grad.

• Hållfastheten kan 
höjas genom stag 
eller ring.

+ Existerande vingpro-
fi ler kan användas. 
+ Hög verkningsgrad.

- Hållfasthet kan vara 
problematisk vid höga 
varvtal.
- Vingspetsar.
- Höga påfrestningar 
på vridpunkten på 
stången.

• Vingarna kan om-
placeras (undre pa-
ret vrids 90 grader) 
så att  att ackvinkeln 
fördelas bätt re. 
Mjukare gång och 
eventuellt högre 
verkningsgrad kan 
uppnås.

Bilaga 8 - PMI
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Koncept Positivt Negativt Intressant
+ Existerande vingprofi -
ler kan användas. 
+ Snygg design som kan 
vara att raktiv för mark-
naden. 

- Höga påfrestningar på 
vridpunkten på stången.
- Stora radier hos ving-
arnas böjning minskar 
verkningsgraden.

• Enkel att  tillverka.
• Vingarna kan vridas 

för mjukare gång.
• Hållfastheten kan 

höjas genom stag 
eller ringar.

+ Existerande vingprofi -
ler kan användas. 
+ Ringen på ovansidan 
ökar hållfastheten för 
rotorn. 
+ Tre vingar medför 
stabilare gång

- Höga påfrestningar på 
vridpunkten på stången.
- En nära placering av 
vingarna med liten 
diameter medför låg 
verkningsgrad. 
- Svår att  tillverka.

• Ringen medför hö-
gre hållfasthet. 

• Kan vara intressant 
att  öka diametern för 
en högre verknings-
grad.

+ Innovativ design.
+ Kan skapa intresse på 
marknaden.
+ Generatorn kan even-
tuellt integreras i cen-
trumdelen.

- Höga påfrestningar på 
vridpunkten på stången.
- Vingspetsar
- Svår att  tillverka.

• Kan vara intressant 
att  vända upp och 
ned.

+ Inga vingspetsar. - Höga påfrestningar på 
vridpunkten på stången.
- Höga påfrestningar 
på vingarna vid höga 
varvtal. 
- Liten sveparea vid 
runda vingar medför låg 
verkningsgrad.

• Hållfastheten kan 
höjas genom stag 
eller ringar.

+ Innovativ design
+ Kan skapa intresse på 
marknaden.
+ Möjlighet att  integrera 
generatorn inuti rotorn.
+ Minimalt luft mot-
stånd då rotorn går mot 
vinden.

- Låg verkningsgrad • Kan ge häft iga eff ek-
ter om rotorn målas 
t.ex. som eldfl am-
mor.

• Möjlig att  utveckla 
för högre verknings-
grad.

• Integrering av gene-
ratorn inuti rotorn.

+ Mycket spännande 
design som kan ge god 
respons och stort intres-
se på marknaden. 
+ Litet luft motstånd då 
rotorn går mot vinden.
+ Inga vingspetsar.

- Höga påfrestningar 
på vingarna vid höga 
varvtal. 
- Kan vara svår/dyr att  
tillverka.

• Spännande design 
för vidareutveckling.
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Bilaga 10 - FEM-analyser - resultat

K7 Glass Fiber Epoxy SMC 150 MPa 498 MPa 604 MPa 103 mm
K8 Glass Fiber Epoxy SMC 150 MPa 407 MPa 470 MPa 75 mm
K9 Glass Fiber Epoxy SMC 150 MPa 587 MPa 674 MPa 357 mm

K7 Glass Fiber Biaxial Lamina 440 MPa 553 MPa 652 MPa 92 mm
K8 Glass Fiber Biaxial Lamina 440 MPa 452 MPa 501 MPa 67 mm
K9 Glass Fiber Biaxial Lamina 440 MPa 654 MPa 722 MPa 310 mm

K7 Carbonfi ber Epoxy SMC 245 MPa 465 MPa 559 MPa 18,5 mm
K8 Carbon Fiber Epoxy SMC 245 MPa 374 MPa 435 MPa 13,5 mm
K9 Carbonfi ber Epoxy SMC 245 MPa 540 MPa 620 MPa 63,5 mm

K7 Carbon Fiber Biaxial Lamina 760 MPa 470 MPa 540 MPa 31 mm
K8 Carbon Fiber Biaxial Lamina 760 MPa 434 MPa 466 MPa 23 mm
K9 Carbon Fiber Biaxial Lamina 760 MPa 595 MPa 595 MPa 103 mm

Tolerans (Spänning): 
De olika materialens sträckgräns hämtat från CES EduPack.

Maximal spänning (von Mises): 
Den maximala spänningen (eff ektivspänningen) enligt von Mises-teorin.

Maximal huvudspänning (principal stress): 
Den maximala spänningen vinkelrätt  mot materialets yta.

Förskjutning: 
Då vingen belastas böjs och förskjuts olika områden av vingen på olika sätt . Förskjuktning är 
mått et på den mest förskjutna punkten jämfört med obelastat tillstånd.
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